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(l) 
 

 القرار الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث

 بتأسيس اللجان الدائمة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 برئاسة رؤساء الدول

 س )ق أ( 13/3قرار رقم 
 

إن مؤتمر القمة اإلسالمي الثالث )دورة فلسطين والقدس( المنعقد في مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية 

 م.1981 يناير 28إلى  25هـ الموافق من 1401ربيع األول  22إلى  19في الفترة من 

بعد أن استمع إلى االقتراح الذي تقدم به جاللة الملك الحسن الثاني ، رئيس لجنة القدس بإنشاء لجان يرأسها 

 ملوك ورؤساء الدول اإلسالمية.

وانطالقا من اإليمان العميق بضرورة تدعيم العمل اإلسالمي المشترك في الميدان العلمي والتكنولوجي وفي 

 تجاري.الميدان االقتصادي وال

ورغبة في إعطاء اإلعالم والثقافة انطالقة جديدة لتعريف الرأي العام الدولي بقضايا األمة اإلسالمية األساسية 

 وخاصة قضية القدس وفلسطين، ومواجهة الحملة المغرضة الموجهة ضد اإلسالم والمسلمين،

 يـــقــــرر :

وللتعاون االقتصادي والتجاري ولإلعالم والشؤون  إنشاء ثالث لجان دائمة للتعاون العلمي والتكنولوجي، -1

 الثقافية.

مهمة هذه اللجان متابعة تنفيذ القرارات التي اتخذها ويتخذها المؤتمر اإلسالمي في المجاالت المذكورة،  - 2

وبحث سبل تعزيز العالقات بين الدول اإلسالمية في هذه الميادين ووضع البرامج وتقديم االقتراحات 

 إلى تحقيق دعم قدرة الدول اإلسالمية في تلك المجاالت.الهادفة 

 ستكون كل لجنة من ممثلي عشر دول على مستوى وزاري وبرئاسة رئيس إحدى الدول اإلسالمية. - 3

 ينتخب أعضاء هذه اللجان من طرف وزراء خارجية الدول اإلسالمية لمدة ثالث سنوات قابلة للتجديد. - 4

اجتماعاتها بناء على دعوة رئيسها أو من غالبية الدول األعضاء فيها، ويكون اجتماعها تعقد هذه اللجان  - 5

 نظاميا إذا حضرته األغلبية.

 
=============== 

========== 
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(ll) 

 

 البيان الختامي لمؤتمر القمة اإلسالمي الرابع

 بشأن إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 فخامة الرئيس كنعان افرين رئيس الجمهورية التركيةإلى 

 IS/4-84/E/DECالبيان الختامي رقم 

 

 "... قرر المؤتمر إسناد رئاسة اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 والتجاري إلى فخامة رئيس الجمهورية التركية السيد/ كنعان افرين..."
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(III) 
 

 البيان الختامي

 للدورة الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمي

 "الوحدة والتضامن من أجل العدالة والسالم"

 إسطنبول، الجمهورية التركية

 2016إبريل/نيسان  14-15
 

(OIC/13th SUMMIT 2016/FC/FINAL) 

 

الدول  بين االقتصادي التعاون تعزيز أجل من الوسائط متعدد للربط بالغة أهمية المؤتمر أولى .1

 الخاصة بتنفيذ األخيرة المستجدات المؤتمر الحظ الصدد، هذا وفي .أكبر بشكل المنظمة في األعضاء

مشروع  مالك وشجع وبورتسودان، دكار الحديد بين للسكة اإلسالمي التعاون منظمة مشروع

تنفيذ  إلنجاح والتمويل الفني الدعم حشد أجل من جهودهم مواصلة على المعنية واألطراف المنظمة

 التكاملي. المشروع هذا

 

برئاسة رئيس  والتجاري )الكومسيك(، االقتصادي للتعاون الدائمة اللجنة بدور المؤتمر أشاد .2

 .االقتصادي المجال في المنظمة أهداف تحقيقق في اإلسهام في التركية، الجمهورية

 

أعرب المؤتمر عن عميق تقديره للتنفيذ الناجح للنسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها  .3

األساسي، اللذين اعتمدتها هما القمة االستثنائية الرابعة. وأهاب المؤتمر بجميع الدول األعضاء 

ن الوثيق األساسي بالتنسيق والتعاوتعزيز تنفيذ النسخة المنقحة من استراتيجية الكومسيك ونظامها 

مع األمانة العامة، وبما يتماشى مع ميثاق منظمة التعاون اإلسالمي، كما طلب من الدول األعضاء 

مواصلة المشاركة بفعالية في أعمال الكومسيك تحت رئاسة فخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، 

 رئيس الجمهورية التركية.
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 ــــدول أعمـــال، وقـــرار، تقرير الدورة

 الثامنة والثالثين اللجنة الدائمة للتعاون

 االقتصادي والتجاري لمنظمة

 التعاون اإلسالمي

 

 

 

 

 

 

 

 



 

12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسودة جدول أعمال 
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 األصـل: باإلنجليزية

 

 مسودة جدول أعمال 

 والثالثين الثامنة الكومسيك دورة 

 (2022نوفمبر  26-29)

 

 افتتاح الجلسة واعتماد جدول األعمال  .1

 تقرير عن استراتيجية الكومسيك وتنفيذها .2

 : البرنامج التنفيذي2025 –برنامج منظمة التعاون اإلسالمي تنفيذ  .3

 اإلسالمي التعاون منظمة في األعضاء الدول إلى خاصة إشارة مع العالمية االقتصادية التطورات .4

 التجارة البينية في دول منظمة التعاون اإلسالمي .5

 تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون اإلقتصادي .6

 تعميق التعاون المالي .7

 تحسين النقل واالتصاالت .8

 تطوير قطاع السياحة بصورة مستدامة وقابلة للتنافس  .9

 زيادة إنتاجية القطاع الزراعي والحفاظ على استمرارية األمن الغذائي  .10

 التخفيف من حدة الفقر .11

  الرقمي التحول في التعاون .12

 ضوء يف واالقتصادي االجتماعي والتمكين الفعالة االجتماعية المساعدة توفير "تبادل اآلراء بشأن  .13

 " COVID-19 جائحة

 والثالثين للكومسيك  التاسعةموعد انعقاد الدورة  .14

 أية مسائل أخرى .15

 اعتماد القرارات  .16
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 ٢مراجعة 

 األصـل: باإلنجليزية

 قرارات

 دورة الكومسيك

  الثامنة والثالثين

  (2022 نوفمبر/تشرين الثاني 29-26)إسطنبول، تركيا، 

 

)اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  ونانعقدت دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالث

 ، في إسطنبول؛2022( نوفمبر 29-26اإلسالمي( في )

ي ف التي انعقدتأشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن الدورة الرابعة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية 

أثنت على دور الكومسيك برئاسة رئيس و، 2019/أيار مايو 31مكة المكرمة بالمملكة العربية السعودية يوم 

ن وأعربت عالجمهورية التركية في المساهمة في تحقيق أهداف منظمة التعاون اإلسالمي في المجال االقتصادي، 

االستثنائية  خالل القمة معتمدةالتقدير للنجاح في تنفيذ النظام األساسي المنقح للكومسيك واالستراتيجية ال بالغ

  المية الرابعة؛اإلس

، CFMأشادت اللجنة بالقرارات ذات الصلة الصادرة عن مؤتمرات القمة اإلسالمية، ومجلس وزراء الخارجية 

، 2009والكومسيك ومؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع، ومؤتمر القمة االقتصادي للكومسيك في العام 

 ، ودورة الكومسيك السابعة والثالثين؛ والدورة الثامنة واألربعين لمجلس وزراء الخارجية

: برنامج العمل الُمعتمد في الدورة 2025بمنظمة التعاون اإلسالمي حتى عام  الدول األعضاءتكرر تأكيد التزام 

في إسطنبول بتركيا وباستراتيجية  2016أبريل/نيسان  15-14الثالثة عشرة لمؤتمر القمة اإلسالمية الذي عقد في 

في مكة  2012أغسطس/ آب  15-14عتمدها مؤتمر القمة اإلسالمية االستثنائي الرابع المقام في الكومسيك التي ا

 المكرمة؛

الصادرة عن القمة اإلسالمية والنظام األساسي  صلةللقرارات ذات ال وفقا  ومهمتها ر اللجنة بأهداف الكومسيك تذك  

 ء لمناقشة الشؤون القتصادية والتجارية العالمية.للبلدان األعضا للكومسيك، بما في ذلك اعتباره منتدى مركزيا  

ا بتقديم التقارير المرحلية، وأوراق العمل الخاصة ببنود جدول األعمال المختلفة المقدمة من قبل األمانة  تحيط علم 

 العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية

(، ومجموعة البنك اإلسالمي ICDT(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية )

(، ومعهد المواصفات ICCIA(، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )IsDB Groupللتنمية )

 (؛SMIICوالمقاييس للدول اإلسالمية )

وتعبر عن تقديرها للدول األعضاء الستضافتها المؤتمرات الوزارية واالجتماعات وحلقات العمل والمعارض 

 وغيرها من األنشطة في مجاالت التعاون؛ 

وتشيد بالجهود التي بذلتها األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك ومؤسسات منظمة 

ة في مجال التعاون االقتصادي والتجاري، ال سيما مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية التعاون اإلسالمي العامل

(، ومجموعة ICDT(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )
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والمؤسسة الدولية (، ICD(، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة )ISDBIsDB Groupالبنك اإلسالمي للتنمية )

(، والغرفة ICIEC(، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )ITFCاإلسالمية لتنمية التجارة )

(، SMIIC(، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )ICCIAاإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة )

  (.IOFSوالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي )

 (2تقرير حول استراتيجية الكومسيك وتنفيذها )بند جدول األعمال: 

اللجنة بالتقرير المرحلي المقدَّم من مكتب تنسيق الكومسيك لتسليط الضوء على التقدم الُمحرز في تنفيذ  ترحب -1

مة ات قي  على الدول األعضاء وعلى مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لما قدمته من إسهاموتثني االستراتيجية؛ 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي مزيدا  من الدعم الكامل  الدول األعضاءمن  وتطلبفي تنفيذ االستراتيجية، 

 لتنفيذ هذه االستراتيجية.

اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك إعداد تقارير دورية عن التقدم المحرز في تنفيذ استراتيجية الكومسيك تطلب  -2

ومسيك، واجتماعات لجنة المتابعة، والمنتديات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون وتقديمها إلى دورات الك

 اإلسالمي.

بنجاح عقد اجتماعي مجموعات عمل الكومسيك الثامن عشر والتاسع عشر )اجتماعي مجموعة عمل  ترحب -3

الصادرة عن دورة  التعاون المالي السابع عشر والثامن عشر( في مجاالت التعاون، وفقا  للقرارات ذات الصلة

بالتقارير البحثية التي أجراها مكتب تنسيق الكومسيك في سياق إثراء  وترحب أيضا  الكومسيك السابعة والثالثين. 

 المناقشات في اجتماعات مجموعات عمل الكومسيك.

في مجاالت  الدول األعضاءاللجنة مجموعات العمل ببذل الجهود من أجل تقريب السياسات بين  توصي -4

 امع بالتوصيات المتعلقة بالسياسات المقدمة من مجموعات العمل في اجتماعاتها في وترحبص كل منها، تخص

2022. 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي الرامية لتنفيذ توصيات سياسات  الدول األعضاءاللجنة بجهود  تشيد -5

لبذل كل الجهود الممكنة، قدر المستطاع، لتنفيذ توصيات  الدول األعضاءجميع  وتدعوالكومسيك الوزارية، 

 لتحقيق هذه الغاية. الدول األعضاءمن مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي دعم  وتطلبالسياسات، 

إلى استخدام نظام متابعة سياسات الكومسيك لتقديم المعلومات والبيانات الالزمة حول  الدول األعضاء تدعو -6

 يك الوزارية بشأن السياسات في بلدانها.تنفيذ توصيات الكومس

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية تعرب اللجنة عن تقديرها  -7

(SESRIC ألنشطته، ال سيما بناء القدرات وبرامج التدريب، والمساهمة في تنفيذ توصيات السياسات الوزارية )

 ون الستة الستراتيجية الكومسيك.للكومسيك في مجاالت التعا

بتنفيذ ستة عشر مشروعا   وترحب، 2014اللجنة بالنتائج الثمينة للمشاريع التي تمولها الكومسيك منذ عام  تشيد -8

الدول األعضاء إلى تكثيف جهودها الستغالل فوائد الكومسيك لتمويل المشاريع، خصوصا   وتدعو، 2022في عام 

 ت الوزارية.بهدف تنفيذ توصيات السياسا

 تشرين األول/بالدعوة العاشرة لتقديم مقترحات المشاريع التي قدمها مكتب تنسيق الكومسيك في أكتوبر ترحب -9

 في إطار الكومسيك لتمويل المشاريع. 2022

الحاجة إلى زيادة عدد المشاريع وتوسيع نطاقها في إطار تمويل مشاريع الكومسيك  في االعتبار تأخذوإذ  -10
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ة التبرعات لتعبئ بما يلزممكتب تنسيق الكومسيك القيام  من تطلبوالمداوالت التي جرت خالل دورة العمل الوزارية، 

 من البلدان األعضاء المهتمة لهذا الغرض.

والشروع في ستة مشاريع في  2021ناجح لثمانية مشاريع في عام بجهود الدول األعضاء للتنفيذ ال أشادت -11

 كوفيد. لجائحةفي إطار استجابة الكومسيك  2022عام 

الدول األعضاء إلى ضمان مشاركة نقاط اتصال الكومسيك الوطنية ونقاط اتصال مجموعة عمل  تدعو -12

 ى حد ممكن.الكومسيك في اجتماعات لجنة متابعة الكومسيك وجلسات الكومسيك إلى أقص

المسجلة في مجموعات عمل الكومسيك على المشاركة الفعالة في االجتماعات  الدول األعضاءاللجنة  تحث -13

 القادمة لمجموعات العمل ذات الصلة.

دولة،  50المسجلة في مجموعة عمل واحدة على األقل قد بلغ  الدول األعضاءاللجنة أن عدد وفيما تثّمن  -14

التي لم تُسجل إلى اآلن، المبادرة إلى التسجيل في مجموعات عمل الكومسيك  األعضاءالدول من  تطلبفإنها 

 والمشاركة الفعالة في االجتماعات القادمة لمجموعات العمل.

مع التقدير بأن الدول األعضاء، وهي إندونيسيا وغامبيا ونيجيريا وتركيا، قد وضعت  تحيط اللجنة علما   -15

هيل تنسيق العمل المتعلق بالكومسيك، ال سيما تنفيذ قرارات الكومسيك وتوصيات بالفعل آليات تنسيق وطنية لتس

البلدان األخرى األعضاء على وضع آليات تنسيق مماثلة لتنفيذ  تشجعالسياسات الوزارية على المستوى الوطني، و

 هذه األهداف.

 

المعرفة في الكومسيك من اللجنة جهات اتصال مجموعات العمل للمشاركة الفعالة في جهود إنتاج تدعو  -16

 وتقديم المالحظات على الدراسات البحثية وغيرها.ومراجعتها خالل المساعدة في جمع البيانات الخاصة بالدول 

اللجنة عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية  تعبر -17

، ومجموعة البنك اإلسالمي ICDT، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة SESRICوالتدريب للدول اإلسالمية 

، والمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار ICD، والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة ISDBIsDB Groupللتنمية 

ة والغرفة اإلسالمية للتجار ،ITFCالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة و، ICIECوائتمان الصادرات 

، والمنظمة اإلسالمية SMIIC، ومركز المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية ICCIAوالصناعة والزراعة 

 في تنفيذ استراتيجية الكومسيك. بذلتها، للجهود التي  IOFSلألمن الغذائي 

على دور الكومسيك في ضمان  والتي تشددالقرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك،  تكرر -18

، ألعضاءالدول اسيق الشامل لفعاليات منظمة التعاون اإلسالمي في مجاالت التعاون االقتصادي والتجاري بين التن

 الدول األعضاءفي تنفيذ أنشطة مع  CCOعلى دور مكتب تنسيق الكومسيك  وتؤكد أيضا  بموجب تفويضها. 

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وغيرها من المنظمات الدولية لتحقيق أهداف الكومسيك على النحو المبين في 

 نظامها األساسي. 

دعوتها لهيئات منظمة التعاون اإلسالمي العاملة في المجالين االقتصادي والتجاري من أجل  تكرر اللجنة -19

يشمل كذلك لجنة الدورة، لضمان التقدم والتكامل في تنفيذ كل من مواصلة التنسيق مع مكتب تنسيق الكومسيك، بما 

 : برنامج العمل، ال سيما في مجالي التجارة واالستثمار.2025استراتيجية الكومسيك ومنظمة التعاون اإلسالمي 

 25-24فترة ال أنقرة اللجنة توصيات االجتماع الثامن والثالثين للجنة متابعة الكومسيك المنعقدة في تعتمد -20

 .2022 /حزيرانيونيو
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المعنية بالمشاركة الفعالة في األنشطة الُمقرر تنظيمها بواسطة مكتب  الدول األعضاءاللجنة من تطلب  -21
، SESRICتنسيق الكومسيك، ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

)المؤسسة الدولية اإلسالمية ( IsDB)وعة البنك اإلسالمية للتنمية ، ومجمICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 
، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية (ITFCلتمويل التجارة 

قبل مدة كافية من االجتماعات  الدول األعضاءهذه المؤسسات إلى إرسال دعوات إلى  وتدعوفي مجال التجارة، 
 الفعالة. الضمان مشاركته

 (3: برنامج العمل )بند جدول األعمال: 2025 –تنفيذ برنامج منظمة التعاون اإلسالمي 

اللجنة بعين االعتبار التقرير المقدم من األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي بشأن تنفيذ المكون تأخذ  -22

 (.PoA: برنامج العمل )2025 -امج عمل منظمة التعاون اإلسالمي االقتصادي والتجاري لبرن

 طلبتعلى أهمية المتابعة النشطة للقسم االقتصادي والتجاري من برنامج العمل من قبل الكومسيك،  تأكيدا   -23

ورات دمن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي أن تقدم بانتظام تقارير مرحلية شاملة عن تنفيذ البرنامج إلى 

 الكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.

بجهود األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي لتنظيمها االجتماع التنسيقي السنوي السادس لمؤسسات  تشيد -24

 /كانون األول( ديسمبر15-14( في جدة، مقر منظمة التعاون اإلسالمي، في )ACMOIمنظمة التعاون اإلسالمي )

2022 . 

اللجنة من الدول األعضاء التي  تطلبإلى القرارات ذات الصلة الصادرة عن دورات الكومسيك، باإلشارة  -25

لم تفعل ذلك بعد، التوقيع والمصادقة على االتفاقيات المبرمة في المجال االقتصادي لتعزيز التعاون االقتصادي 

 والتجاري بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

االقتصادية العالمية مع إشارة خاصة إلى الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول التطورات 

 (4األعمال: 

تحيط علمٌا بالنتائج التي تم إبرازها في تقرير لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب   -26
: تحقيق التعافي المستدام 2022سالمي االقتصادية بعنوان "آفاق منظمة التعاون اإل SESRICللدول اإلسالمية 

بالمساهمة القي ِّمة لقسمها الخاص الذي يسلط الضوء على عدد من تدابير  وتقبل"، 19-والمرن بعد جائحة كوفيد
  .19-لتعزيز المرونة االقتصادية في مواجهة الصدمات المستقبلية بعد جائحة كوفيد غير الملزمة السياسات

تأكيد التقرير على االتجاه المتزايد للمخاطر الجيوسياسية والتهديدات الناجمة عن الصراعات، إلى  وإذ تشير -27

يط الدول األعضاء على أن تأخذ في الحسبان التدابير التي تم تسل تشجعفضال عن التحديات المرتبطة بتغير المناخ، 

 ها االقتصادية على الصمود في وجهالضوء عليها عند وضع السياسات واالستراتيجيات المناسبة لتعزيز قدرت

 الصدمات في المستقبل. 

في جهودها الرامية إلى التخفيف  الدول األعضاءبجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في مساعدة  تشيد -28
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 19-"اآلثار االجتماعية واالقتصادية لجائحة كوفيد المعنونمن بينها المنشور و، 19-من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

للبلدان  19-في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي: مسارات التعافي المستدام والمرن"، وقاعدة بيانات جائحة كوفيد

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والعديد من برامج التدريب وبناء القدرات التي يجريها مركز األبحاث 

 .SESRICئية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية اإلحصا

بمواصلة  SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تكلف -29

 يرالمركز أيضا  بمتابعة تقديم تقاروتكلف ، الدول األعضاءرصد التطورات االقتصادية العالمية وانعكاساتها على 

 بهذا الشأن إلى الدورات السنوية للكومسيك.

 (5في منظمة التعاون اإلسالمي )بند جدول األعمال:  الدول األعضاءالتجارة البينية بين 

مع التقدير بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون  وإذ تحيط علما   -30

على التوالي، في وسط افتراضي فقط، تحت  2022 /تشرين األولبرأكتو 4و 2022 /أيارمايو 11التجاري يومي 

 ترحبفي منظمة التعاون اإلسالمي"،  الدول األعضاءشعار "زيادة تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 بتوصياتها التالية المتعلقة بالسياسات العامة:

 جم، والقضاء على الطابع غير تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الح

 ،جملة أمور منها تقليل وقت التسجيل وكلفته وتخفيف األعباء اإلدارية خاللالرسمي من 

  اعتماد تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أهداف القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسات

 ،الصغيرة والمتوسطة بوضوح

  والمتوسطة جزءا  من وثائق السياسات الوطنية من خالل تطوير استراتيجية جعل تدويل الشركات الصغيرة

الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد االستراتيجية في وثيقة متعددة السنوات، ووضع سياسات تدويل 

 ،الشركات الصغيرة والمتوسطة في سياق أطر سياسات أوسع

 مانات الحكومية لتسهيل حصول الشركات الصغيرة دعم اإلطار المؤسسي بالوسائل المالية الالزمة والض

 والمتوسطة على التمويل أثناء انتقالها إلى األسواق الدولية,

  تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها وإمكاناتها للتدويل وإشراكها في برامج مساعدة

 ،التصدير بناء على نتائج نظام الفرز

  للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع متطلبات التدويل الناجحدعم الموارد اإلدارية والبشرية، 

  توفير آليات إرشادية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجاتها وفقا للمعايير والشهادات المطلوبة

 ،الخاصة بالسوق والمنتج

  وطنية، وإدراج دعم العالمة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء عالمة تجارية

 ،منتجات الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالمة التجارية الوطنية

  يين من أصحاب المعنومشاركتها بشفافية مع ومراقبتها وتقييمها إجراء تحليل تأثير البرامج المنفذة بانتظام

 .المصلحة

 /……..(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري إلى حضور االجتماعين  تدعو -31

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون التجاري الذين سينعقدان تحت شعار "تحسين قدرات  والحاديالعشرين 

 .2023التجارة اإللكترونية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام 

، SMIICبجهود فلسطين ولبنان والمغرب وإندونيسيا ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تشيد -32

في إطار الدعوة التاسعة القتراح المشاريع في إطار الكومسيك  2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام 
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 لتمويل المشاريع:

 المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" الذي تنفذه  - مشروع "تعزيز تدويل الحجر الجيري الفلسطيني

 فلسطين،

  بعنوان "تطوير خارطة طريق إلنشاء هيئة تيسير التجارة الوطنية في لبنان" لبنان تنفذهالمشروع الذي 

  ي منظمة ف الدول األعضاءبعنوان "تسريع التخليص الجمركي للبضائع بين  تنفذه المغربالمشروع الذي

 ي من خالل تبادل شهادات المنشأ اإللكترونية" التعاون اإلسالم

  إندونيسيا بعنوان "استراتيجية رفع مستوى الصادرات والمساعدة في الوصول إلى  تنفذهالمشروع الذي

 األسواق للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم" 

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  نفذهالمشروع الذي يSMIIC الدول تفيدا  من بلدا  مس 17و

( في المنطقة SMIIC، بعنوان "تعزيز استخدام معايير الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي / األعضاء

 اآلسيوية والعربية".

 

  
إلدارة الرقمية ل 19-"برنامج المرونة في مواجهة كوفيد المعنونبجهود السنغال في المشروع  تشيد أيضا   -33

 في نطاق دعوة الكومسيك الثانية لالستجابة لجائحة كوفيد. 2022ام في عيُنفذ لألسواق الزراعية" الذي 

الدور الحيوي للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم بالنسبة  وإذ تأخذ في اعتبارها -34

باقتراح الجمهورية التركية بشأن وضع برنامج  ترحبالقتصاداتنا من حيث اإلنتاج واالستثمار والعمالة والنمو، 

مع  من مكتب تنسيق الكومسيك بالتعاون وتطلبجيد التصميم للمشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، 

الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة الشروع في دراسات تقنية مع أصحاب 

قديم تقارير عن التقدم المحرز في ذلك إلى لجنة متابعة الكومسيك التاسعة والثالثين، ودورة المصلحة المعنيين، وت

 الكومسيك التاسعة والثالثين.

 ضاءالدول األع وتدعواللجنة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن مؤتمر القمة اإلسالمية الرابع عشر، تشير  -35
ون الفلسطينية من الرسوم الجمركية والضرائب ذات التأثير المماثل، دالتخاذ التدابير الالزمة إلعفاء البضائع والسلع 

قيود كمية أو نوعية، والتي قد يكون لها تأثير إيجابي على تعزيز صمود الشعب الفلسطيني على أرضه ودعم جهود 
 دولة فلسطين لوضع حد لالحتالل اإلسرائيلي.

في  الدول األعضاءحول "التجارة بين  ICDTية التجارة بالبيانات  األخيرة للمركز اإلسالمي لتنم تحيط علما   -36
مليار  367,9إلى أن صافي حجم التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي بلغ  مشيرةمنظمة التعاون اإلسالمي" 

،  ويرجع ذلك بشكل أساسي 2019مليار دوالر أمريكي في عام  350,4مقارنة بمبلغ  2021دوالر أمريكي في عام 
ئية ، وارتفاع أسعار السلع بما في ذلك النفط والتعدين والمنتجات الغذاالدول األعضاءزيز التجارة البينية بين إلى تع

وبالتالي ارتفعت حصة التجارة البينية لمنظمة التعاون اإلسالمي في إجمالي التجارة الخارجية للبلدان األعضاء بشكل 
 .2021 في عام %19,04إلى  2019في عام  %18,95طفيف من 

في مراكش  TISCبتنظيم االجتماع الثاني لقادة اللجنة الفرعية للتجارة واالستثمار  تحيط علما  مع التقدير -37

من أجل تعزيز أنشطتهم المتكاملة في مجال التجارة واالستثمار لصالح بلدان منظمة  2022 /آذار( مارس9-8يومي )

، تمويل التجارة والتأمين، وتيسير التجارة وتشجيع االستثمار :هي التعاون اإلسالمي في أربع لجان تقنية مواضيعية
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 .19-والصناعة الحالل التي تشمل السياحة، والسلع االستراتيجية بما في ذلك منتجات كوفيد

والبلدان الشريكة والمؤسسات، على تنظيم  ICDTللمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  تعرب عن تقديرها -38

 اإلنترنت والدورات التدريبية والمنتديات التالية في مجال التجارة:ورشات العمل والندوات عبر 

  ندوات عبر اإلنترنت نظمها المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT  حول المشاركة في المعارض التجارية

وتنظيمها، ومرونة الشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة في مواجهة كوفيد، وتسعير وتوثيق 

التصدير، وتقنيات التفاوض التجاري للشركات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم، ومخاطر 

 . 2022ديسمبر(  –التجارة الدولية الجديدة في الفترة )يناير الدفع، وقواعد شروط  قالتجارة الدولية، وطر

  ندوة تدريبية عبر اإلنترنت حول استراتيجيات تصدير المنتجات الغذائية للشركات الصغيرة والمتوسطة في

 ، 2022 /شباط( فبراير3-2الكاميرون في )

  15حوار السياسات في داكار في منتدى وكاالت تشجيع االستثمار التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي حول 

ومجموعة  ICDT، من قبل جمهورية السنغال والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 2022 /حزيرانيونيو

والمصرف العربي للتنمية االقتصادية في  IsDB CCDالتعاون وتنمية القدرات في البنك اإلسالمي للتنمية 

 .BADEAأفريقيا 

 2022 /حزيران( يونيو17-16ة التعاون اإلسالمي في داكار يومي )منتدى االستثمار السنغالي لمنظم، 

 ( يونيو16-15برنامج تدريبي حول شهادة الحالل للبلدان األفريقية في داكار يومي )2022 /حزيران، 

  ورشة عمل( نفذتها الغرفة اإلسالمية للتجار والصناعة والزراعةICCIA ) حول اقتصاد المعرفة في داكار

 ،2022 حزيران/يونيو 14في 

  االجتماع األول لفريق الخبراء الحكومي الدولي المعني بإنشاء جهاز وآلية دائمين لتسوية منازعات االستثمار

 .2022 /تشرين األول( أكتوبر6-3في الدار البيضاء في )

 

 ذات الصلة لألحداث التالية: الدول األعضاءباستضافة  ترحب -39

  ول رقمنة خدمات وكاالت تشجيع االستثمار ورشة عمل ح المملكة المغربيةستستضيفIPA  بالتعاون مع

( 20-19في ) الدار البيضاء، في IsDBوالبنك اإلسالمي للتنمية  ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 .2022 /كانون األولديسمبر

  ستنظم جمهورية أوغندا مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT  اجتماع القهوة لمنظمة التعاون اإلسالمي

 .2023 /آذار( مارس8-7في كمباال في )

  ستستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية منتدى األعمال الباكستاني األفريقي بالتعاون مع المركز اإلسالمي

ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي األخرى على هامش المعرض التجاري الثامن  ICDTلتنمية التجارة 

 عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي.

  ستنظم جمهورية ساحل العاج برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لالستثمار في ساحل العاج"OIC-Cote 

Invest ،" بالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDTآذار( مارس17-16في ) ، في أبيدجان/ 

2023. 

االستمرار في تزويد المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالبيانات المتعلقة  الدول األعضاءاللجنة من  تطلب -40

والمركز اإلسالمي  ISDBIsDBإلى البنك اإلسالمي للتنمية  ، وعهدتوأنظمتها بإحصاءات التجارة واالستثمار

توسيع التجارة البينية بين بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، وتقديم تقرير إلى بمتابعة قضية  ICDTلتنمية التجارة 

 الكومسيك ومحافل منظمة التعاون اإلسالمي األخرى.

لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -41

SESRIC  والمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارةITFC  إلعدادهما دراسة مشتركة حول "آثار تيسير التجارة
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واألداء اللوجستي على التدفقات التجارية: حالة البلدان األفريقية غير الساحلية األعضاء في منظمة التعاون 

 اإلسالمي".

ية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصاد اعرب عن تقديرهت -42

SESRIC  لتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت وورشات عمل في قطاع التجارة، ال سيما بشأن

 (.StatCaBإحصاءات التجارة الدولية في إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية )

i نظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة )( التعاون اإلسالميTPS-OIC) 

 

بما يتماشى مع القرارات ذات الصلة الصادرة  2022 /تموزيوليو 1من  اعتبارا   TPS-OICبتفعيل  ترحب -43
 . TPS-OICعن دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين، وقرارات لجنة التفاوض التجاري في نظام 

 

تطلب من الدول المشاركة التي لم تنجز بعد إجراءاتها الداخلية وغيرها من األعمال التحضيرية أن تفعل ذلك  -44

 بذلك. TNCفي أقرب وقت ممكن، وأن تخطر أمانة لجنة التفاوض التجاري 

 

لتجاري ابأن مجلس التعاون الخليجي سيقدم أحدث قوائم امتيازاته إلى لجنة التفاوض  تحيط علما  مع التقدير -45
في أقرب وقت ممكن، بالنيابة عن بلدانه األعضاء الستة، وهي: البحرين والمملكة العربية السعودية واإلمارات العربية 

 المتحدة والكويت وقطر وعمان.

 

ة التي بالمالحظ تحيط علما  إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين،  وإذ تشير -46

أنه بمجرد تشغيل النظام، يجب الشروع فورا   TPS-OICلدول المشاركة في نظام األفضلية التجارية أبدتها بعض ا

 .TPS-OICفي ترتيبات تجارية أكثر تقدما  في إطار 

 

التي لم توقع أو تصدق بعد على اتفاقات نظام األفضلية التجارية بين الدول  الدول األعضاءاللجنة تدعو  -47

، وهي االتفاقية اإلطارية والبروتوكول المتعلق بنظام التعريفات TPS-OICن اإلسالمي األعضاء في منظمة التعاو

وقواعد المنشأ، إلى القيام بذلك في أقرب وقت ممكن، وتستكمل اإلجراءات األخرى لالنضمام  PRETASالتفضيلية 

 إلى النظام.

 

، ومكتب تنسيق الكومسيك، والبنك اإلسالمي للتنمية ICDTاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تطلب  -48

ISDB والمؤسسات األخرى ذات الصلة في منظمة التعاون اإلسالمي مواصلة تنظيم أنشطة رفع الوعي وبناء ،

 .TPS-OICالقدرات فيما يتعلق بنظام األفضلية التجارية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي 

 

، على هامش دورة 2022 /تشرين الثانينوفمبر 27في  TNCالتفاوض التجاري  بانعقاد لجنة ترحب -49

: )أ( جاريلجنة التفاوض التبالمقررات التالية التي اتخذتها  مع التقدير وتحيط علما  ، الكومسيك الثامنة والثالثين

ة، ل القنوات الدبلوماسي)ب( إعادة توزيع قوائم االمتيازات من خال إعداد قائمة مرجعية من أجل تتبع سجل التنفيذ

)د( تنظيم  ؛في لجنة التفاوض التجاري)ج( حل المسائل المتعلقة بنقل رموز النظام المنسق مع أمانة المساعدة التقنية 

س مجل قائمة امتيازاتاجتماع متابعة على مستوى الخبراء؛ )ت( توضيح الطرائق الواجب تطبيقها على إعداد 

 لجنة التفاوض التجاري.رها التقنية والقانونية من قبل  أمانة التعاون الخليجي مع جميع آثا
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ات -50  على هامش دورة 2022 /تشرين الثانينوفمبر 29بانعقاد وزراء التجارة والمالية واالقتصاد في  رحب أيض 

اون تعالوزراء الموقرون على أهمية زيادة التجارة البينية في منظمة ال حيث أكدالثامنة والثالثين،  الكومسيك

إلى استعدادهم لتمديد  وأشاروا، TPS-OIC األفضلية التجارية اإلسالمي، ال سيما من خالل التنفيذ الكامل لنظام

 .TPS-OICنطاق 

 

 

iiالمعارض التجارية اإلسالمية ) 

 

لجمهورية السنغال الستضافتها المعرض التجاري السابع عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي عن تقديرها  تعرب -51

، في داكار، في ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، 

 .2022 /حزيران( يونيو13-19)

لمعارض واألسواق التجارية اإلسالمية بالتعاون مع اآلتية الستضافة ا الدول األعضاءاللجنة بعرض ترحب  -52

تشجيع المشاركة النشطة لقطاعاتها الخاصة  الدول األعضاءمن  وتطلب، ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

 والمؤسسات ذات الصلة في هذه الفعاليات:

 ( مايو6-4تستضيف مملكة البحرين "معرض البحرين للحالل" في الفترة من )بالتعاون مع  2023 /أيار

 .SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ICDTالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة 

  ( 21-18جمهورية السنغال "المعرض الخامس لمنظمة التعاون اإلسالمي للصحة" في داكار في )تستضيف

 غال.بالتعاون مع المركز الدولي للتجارة الخارجية في السن 2023 /أيارمايو

  تستضيف الجمهورية التونسية "معرض الحالل العاشر لمنظمة التعاون اإلسالمي" بالتعاون مع المركز

 31، في تونس، )SMIICومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  ICDTاإلسالمي لتنمية التجارة 

 .2023( /حزيرانيونيو 4-/أيارمايو

  حت ت "المعرض التجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي الثامن عشر"تستضيف جمهورية باكستان اإلسالمية

في  ICDTبالتعاون مع المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  عنوان "تمكين المرأة من خالل ريادة األعمال"

بالتعاون مع هيئة تنمية التجارة الباكستانية ومؤسسات منظمة  2023 /حزيران( يونيو18-16الهور في )

 مي ذات الصلة.التعاون اإلسال

  "تستضيف جمهورية ساحل العاج "معرض منظمة التعاون اإلسالمي الثاني للقطن والمنسوجات والمالبس

 .2023 /تموز( يوليو22-19في أبيدجان في )

األمانة اللجنة  دعوتلمجلس وزراء الخارجية  48إلى القرار ذي الصلة الصادر عن االجتماع ال  تشير إذ -53
ة تنسيق للمعرض التجاري الثامن عشر لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي ستستضيفه باكستان العامة إلى تشكيل لجن

جارة لتنمية الت اإلسالميوالتي تضم مكتب تنسيق الكومسيك والمركز  2023 /حزيرانيونيو 18-16في الهور في 
مركز األبحاث اإلحصائية و و ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة

من لة الصخر  ذات األمؤسسات من الوأي  )سيسرك( واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية
 منظمة التعاون اإلسالمي.مؤسسات 

ل الدومن المركز اإلسالمي لتنمية التجارة االستمرار في إقامة معارض قطاعية محددة بالتعاون مع  تطلب -54

وتقديم تقارير مرحلية منتظمة عن المعارض التجارية للدول اإلسالمية وغيرها من المعارض ، األعضاء

إلى دورات الكومسيك وأن ينظم أنشطة ترويج االستثمار مثل المنتديات رفيعة المستوى وبرامج بناء  المتخصصة

 عاون اإلسالمي.القدرات على المستوى الوطني واإلقليمي. من أجل تعزيز االستثمار داخل منظمة الت
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 iiiالدعم الفني المرتبط بمنظمة التجارة العالمية) 

والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ISDBعن شكرها وتقديرها لمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  تعرب -55

ICDT  ،لتنمية البنك اإلسالمي ل وتدعوعلى تنظيم الدورات التدريبية والندوات المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية

ISDB  والمركز اإلسالمي لتنمية التجارةICDT  إلى مواصلة تقديم المساعدة الفنية للبلدان األعضاء بشأن القضايا

المتعلقة بمنظمة التجارة العالمية، وتعزيز جهودهما في توعية الدول األعضاء بتأثير المفاوضات التجارية لمنظمة 

تصاداتها من خالل مراقبة األمور المتعلقة بأنشطة منظمة التجارة العالمية، وتقديم تقارير التجارة العالمية على اق

 عنها إلى دورات الكومسيك السنوية والمنتديات المعنية األخرى.

دول منظمة التعاون اإلسالمي األعضاء في منظمة التجارة العالمية إلى تقديم الدعم إلى دول  اللجنةتدعو  -56

إلسالمي غير األعضاء في منظمة التجارة العالمية في إجراءات انضمامهم إلى منظمة التجارة منظمة التعاون ا

 العالمية.

اللجنة الدول األعضاء والمؤسسات ذات العالقة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي إلى دعم الدول كما تدعو  -57

ة لتيسير أجل تنفيذ اتفاقية منظمة التجارة العالمياألعضاء التي تحتاج إلى المساعدة الفنية في مجال تيسير التجارة من 

 التجارة. 

ية للتنمية تطوير برنامج للمساعدة التقن مجموعة البنك اإلسالميلتنمية التجارة و اإلسالميمن المركز  طلبت  -58

ن يلصالح دولة فلسطين بشأن المفاوضات التجارية لمنظمة التجارة العالمية، وتسهيل التجارة، وتدريب المفاوض

المحليين، واستراتيجيات الوصول إلى األسواق للشركات الوطنية الصغيرة والمتوسطة من خالل برنامج الربط 

 األخرى. الدول األعضاءالعكسي مع 

قسم التعاون والتكامل اإلقليمي التابع لمجموعة و ICDT اإلسالمي لتنمية التجارةللمركز  اعن تقديره تعرب -59

لتنظيمهما ندوة عبر اإلنترنت حول التحضير لالجتماع الوزاري الثاني عشر  IsDB RCI البنك اإلسالمي للتنمية

 الدول األعضاءبالتعاون مع أمانة منظمة التجارة العالمية لصالح  2022 /أيارمايو 31لمنظمة التجارة العالمية في 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

المي البنك اإلسبرنامج بناء القدرات التابع لمجموعة و لتنمية التجارة اإلسالميللمركز  اعن تقديره تعرب -60

والنظام اإللكتروني للنقل البري الدولي  لتنظيمهما ورشة عمل حول النقل البري الدولي IsDB CCDللتنمية 

TIR/eTIR  واتفاقية نقل البضائع الدولي الطرقي/والنظام اإللكتروني التفاقية نقل البضائع الدولي الطرقي

CMR/eCMR  كة في الممل في الدار البيضاء، وذلك األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي اإلفريقيةللبلدان

واالتحاد الدولي بالتعاون مع لجنة األمم المتحدة االقتصادية ألوروبا  2022 /حزيرانيونيو 29و 28، يومي المغربية

 .IRUللنقل الطرقي 

ivأنشطة تمويل التجارة ) 

اللجنة عن تقديرها ألنشطة تمويل التجارة وتشجيع وتطوير التجارة التي تقوم بها المؤسسة الدولية تعرب  -61

لدول ااإلسالمية لتمويل التجارة، وحشد التمويل من األسواق العالمية وشركاء التنمية لتمويل العمليات التجارية في 

 25لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي إلى ، بما من شأنه المساهمة بوصول التجارة البينية بين ااألعضاء

 في المئة.
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بأن الموافقات والمدفوعات التراكمية للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  تحيط علما  مع التقدير -62

ITFC  مليار  55,7مليار دوالر أمريكي و 66,5مبلغ  2021وحتى نهاية عام  2008قد وصلت منذ إنشائها في عام

 ر أمريكي، على التوالي. دوال

 

حشده من  تم ذيللمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة الالتراكمي  التمويلبأن  تحيط علما  مع التقدير -63

مليار دوالر أمريكي، مما يعكس الدور الحاسم للمؤسسة  38.0 قد بلغ منذ إنشائها البنوك والمؤسسات المالية الشريكة

 في منظمة المؤتمر اإلسالمي الدول األعضاءويل للمعامالت التجارية الكبيرة لصالح لجذب التم بوصفها محفزا  

 

بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لمساعدة الدول األعضاء في التخفيف  ترحب -64

تجارة في إطار مبادرتها ، حيث خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل ال19-من اآلثار السلبية لجائحة كوفيد

ماليين دوالر أمريكي لشراء اإلمدادات الطبية والمواد الغذائية األساسية، وفي إطار  605لالستجابة السريعة 

مليون دوالر أمريكي  945.0مبادرتها لالستجابة للتعافي، خصصت المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة 

ليمية لتعافي الشركات الصغيرة والمتوسطة والمشاركين من القطاع الخاص من إضافية لصالح البنوك المحلية واإلق

 التأثير السلبي للجائحة.

 

بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتوسيع برنامج الجسور التجارية العربية  ترحب -65

التجارة والمؤسسات الشريكة توسيع برنامج تواصل المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل  –( AATBفريقية )اإل

لتوسيع  ها أداةبوصفمصمم لتعزيز التجارة واالستثمارات وهو مشروع ، الجسور التجارية العربية اإلفريقية وتنفيذه

دول جنوب الصحراء الكبرى الفرص االقتصادية ودعم النمو الشامل والمستدام في جميع أنحاء الدول العربية و

 منظمة التعاون اإلسالمي.األعضاء في 

 

مع التقدير بالجهود التي تبذلها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تنفيذ برامج الحلول  علما   تحيط -66

التجارية المتكاملة، بما في ذلك برنامج إندونيسيا لتطوير البن، وبرنامج جسر القطن، وبرامج مختلفة لتونس 

اجية، كينا فاسو وجزر القمر، بهدف تحسين اإلنتلديف وبورامالوبنغالديش وباكستان وبلدان رابطة الدول المستقلة و

 وخلق فرص العمل، وتشجيع الصادرات، والتخفيف من حدة الفقر من خالل التجارة.

 

مع التقدير بمبادرات تنمية التجارة التي تنفذها المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في إطار  علما   تحيط -67

(، وبرنامج جسر التجارة AFTIASالمعونة من أجل التجارة للدول العربية ) مبادرةكبرامجها الرئيسية المختلفة 

(، وصندوق تنمية التجارة، والبرنامج العالمي للمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة AATBفريقية )العربية اإل

ة في مج تنمية التجاربلد جديد وهو المملكة العربية السعودية(، وبرنا شمولللشركات الصغيرة والمتوسطة )يتم 

 منطقة رابطة الدول المستقلة.

 

مع التقدير بمساهمات المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة في تطوير صناعة تمويل التجارة  علما   تحيط -68

اإلسالمية في الدول األعضاء، ودعم البرامج التدريبية وورش العمل حول التمويل اإلسالمي وتعزيز حلول التمويل 

 جاري اإلسالمي للتجارة عبر الحدود.الت

 

بجهود المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة لتوسيع نطاق منتجاتها للتمويل التجاري )تأكيد  ترحب -69

(، والتي تهدف إلى تسهيل التدفقات التجارية بين الدول وغيرها، بات االعتماد، وخطابات االعتماد االحتياطيةخطا

اإلسالمي وخارجها، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات المالية المحلية واإلقليمية لدعم  اونالتعاألعضاء في منظمة 

 القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة.
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( باعتبارها واحدة من ICIECجهود المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ) اللجنةتقدر  -70

جال ائتمان الصادرات وتأمين االستثمار في العالم التي توفر حلول التأمين المؤسسات الرائدة متعددة األطراف في م

 وإعادة التأمين المتوافقة مع أحكام الشريعة اإلسالمية.

، 2021بعمليات المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات خالل عام  تحيط علما  مع التقدير -71

مليار دوالر أمريكي كتأمين تجاري، وبذلك يصل المبلغ التراكمي لألعمال المؤمن عليها  9,79والتي نتج عنها مبلغ 

الستثمار وائتمان الصادرات بدور المؤسسة اإلسالمية لتأمين ا ، ومليار دوالر أمريكي 83,31منذ التأسيس إلى 

ICIEC  دولة 40مليار دوالر أمريكي من األعمال التجارية البينية المؤمنة التي تشمل  4,49في دعم. 

حول برنامج ذكاء األعمال  ICIECتقارير خطة التقدم والتنفيذ التي أعدتها المؤسسة اإلسالمية ب تحيط علما   -72

ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ICIECسة اإلسالمية من المؤس وتطلبلمنظمة التعاون اإلسالمي، 

استكمال االستعدادات الفنية إلطالق البرنامج في أقرب وقت  SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 ممكن.

 ICIECه المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات تباالقتراح الذي أعدتحيط علما  أيضا   -73

والغرفة اإلسالمية  SESRICومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

؛ لتنظيم أنشطة بناء القدرات ICDTوالمركز اإلسالمي لتنمية التجارة  ICCIAللتجارة والصناعة والزراعة 

 ICIECمن  وتطلبمال األساسية للبرنامج، للمستفيدين المحتملين من البرنامج في المجاالت التي تغطيها األع

تنفيذ أنشطة بناء القدرات في أقرب  ICCIAوالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  ICDTو SESRICو

   وقت ممكن.

 v األنشطة التجارية المتعلقة بمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )SMIIC  

( في مجال توحيد المعايرة SMIICالمواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )اللجنة بأنشطة معهد ترحب  -74

 والمواصفات واالعتماد وتأثيرها على مشاريع تيسير التجارة وبناء القدرات.

الدول األعضاء المعنية إلى االنضمام إلى عضوية معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  تدعو -75

SMIIC جان الفنية والمشاركة بنشاط في اللTCs .ومجالس المقاييس واالعتماد 

لتنظيمه أنشطة دعم  SMIICلمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية  عن تقديرها اللجنةتعرب  -76

لتقديم الدعم لرفع مستوى ظهوره في المنتديات الدولية، ال  الدول األعضاء وتدعوالقدرات في مجال تخصصه، 

 بمنظمة التجارة العالمية. TBTإلى لجنة الحواجز التقنية أمام التجارة  مراقبا  سيما من خالل انضمامه بصفته 

العتماد معايير منظمة التعاون اإلسالمي / معهد المواصفات والمقاييس للدول  الدول األعضاء اللجنةتدعو  -77

بوصفها معاييرها الوطنية بهدف المساهمة في مواءمة المعايير وتخفيف الحواجز واستخدامها ( SMIICاإلسالمية )

الدول األعضاء المعنية، التي تستخدم معايير منظمة التعاون  وتدعو. الدول األعضاءالتقنية أمام التجارة بين 

وفقا  إلرشادات اعتماد  (، العتماد المعايير رسميا  SMIICاإلسالمي/معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

 (.SMIICمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية )

ستراتيجية لمعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية اإلمع التقدير بوضع خطة  تحيط اللجنة علما -78

SMIIC 2021-2030.والبنية التحتية العالمية لجودة الحالل لمنظمة التعاون اإلسالمي ، 

الستضافتها معرض الحالل التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي  للجمهورية التركية شكرها وتقديرهاتعرب عن  -79
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والمركز اإلسالمي  SMIICوالقمة العالمية الثامنة للحالل بالتعاون مع معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية 
 طنبول.، في إس2022 /تشرين الثاني( نوفمبر27-24في ) ICDTلتنمية التجارة 

 (6تعزيز دور القطاع الخاص في التعاون االقتصادي )بند جدول األعمال: 

i. :اجتماعات القطاع الخاص 

 

نحو تعزيز قدرة  ICCIAبالجهود التي تبذلها الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تحيط علما   -80

 من خالل التحول الرقمي.ونوعيتها الغرف األعضاء 

في المحافل الدولية  ICCIAبدور الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  مع التقدير تحيط علما   -81

الحالل،  كقطاعات، وتعزيز القطاعات ذات األولوية الدول األعضاءللقطاع الخاص في  ا  رسمي بوصفها ممثال  

، وتعزيز تمكين المرأة داخل والخدمات المصرفية اإلسالمية، واألعمال التجارية الزراعية، والتحوالت الرقمية

 القطاع الخاص.

بالشكل الجديد المسمى "منتديات خاصة بالقطاعات" التي نظمتها الغرفة اإلسالمية للتجارة   تحيط علما   -82
ومؤسسات منظمة التعاون  الدول األعضاءوغرف التجارة في  الدول األعضاءوتشجع  ICCIAوالصناعة والزراعة 

 :اإلسالمي ذات الصلة على المشاركة بنشاط في أنشطة الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة في مجاالت
الزراعة المستدامة والسياحة المستدامة واالقتصاد اإلسالمي واالستثمار واالقتصاد الرقمي وريادة األعمال لدعم 

 اص في منظمة التعاون اإلسالمي من أجل النمو االقتصادي المرن للبلدان األعضاء.التنمية المستدامة للقطاع الخ

بالتشاور مع الدول األعضاء ومؤسسات  ICCIAمن الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تطلب -83

ة لغرف منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة مواصلة جهودها من أجل تسهيل مشاريع الشركات القابضة التابعة

أ( بنك التمويل اإلسالمي المتناهي الصغر، ب( الوقف  :مثل ICCIAالتجارة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة 

القطاعات الخاصة في الدول األعضاء  وتدعواألخضر، ج( الحضانة الزراعية، د( أسواق تبادل السلع الزراعية. 

 . إلى النظر في إقامة شراكات في المشاريع المذكورة

 SESRICمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -84
لتنظيمه دورات تدريبية وندوات عبر اإلنترنت حول القطاع الخاص، وخاصة حول سجالت األعمال التجارية 
حصاءات ريادة األعمال، وتعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنمية المهارات في إطار برنامج  لديموغرافيا األعمال وا 

 المهني لمنظمة التعاون اإلسالمي. ( وبرنامج التعليم والتدريب StatCaBبناء القدرات اإلحصائية )

              ii:مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي . 

من الدول األعضاء تشجيع غرفها على المشاركة بنشاط في عمل مركز التحكيم التابع لمنظمة المؤتمر  تطلب -85

 اإلسالمي بهدف تعزيز استخدام خدمات المركز من قبل قطاعها الخاص.

iii:تمويل تنمية القطاع الخاص ) 
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باألنشطة االستثمارية والتمويلية واالستشارية والتنموية التي تقوم بها المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع  تشيد -86

 في منظمة التعاون اإلسالمي. الدول األعضاءفي  ICDالخاص 

، التي تعمل بكفاءة من أجل ICDبجهود المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  تحيط علما  مع التقدير -87

تبلغ  ، حيثالدول األعضاءتمويل مشاريع القطاع الخاص بما في ذلك مشاريع الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

مليار  4,1عن المدفوعات التراكمية التي يبلغ مجموعها  مليار دوالر، فضال   6,2الموافقات التراكمية للمؤسسة 

  .1999دوالر منذ إنشائها في عام 

مؤسسات مع  ICDالتي حققتها المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  المهمةبأوجه التآزر التجارية  تشيد -88

والمؤسسة اإلسالمية لتأمين  ITFC)بما في ذلك المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة تمويل التنمية األخرى 

االستثمارات المشتركة في تسعة معامالت في ذلك  ، بما2022( خالل عام ICIECاالستثمار وائتمان الصادرات 

    مليون دوالر. 500بقيمة إجمالية تزيد عن  صكوك

في تنفيذ برامج خاصة لتعزيز ريادة األعمال  ICDبجهود المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  ترحب -89

عمال من الحصول على في اليمن، والذي يمك ن رائدات األ BRAVE Womenالنسائية بما في ذلك برنامج 

  التمويل، باإلضافة إلى منصة التجارة اإللكترونية الجديدة.

أن يقدم بانتظام تقارير شاملة بشأن جهوده في ترقية  ICDاللجنة من المركز اإلسالمي لتنمية التجارة تطلب  -90

 القطاع الخاص إلى دورات الكومسيك الوزارية واجتماعات لجنة المتابعة.

 ( 7المالي )بند جدول األعمال: تعميق التعاون 

 

بعقد االجتماعين السابع عشر والثامن عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون  تحيط علما  مع التقديروإذ  -91

على التوالي حول موضوع "جهود توحيد المعايير  2022 /تشرين األولأكتوبر 3و 2022 /أيارمايو 9المالي في 

 السياسات المقدمة تحت ما يلي: في التمويل اإلسالمي"، ترحب بتوصيات

  وضع خطة استراتيجية رئيسية شاملة تحدد بوضوح متطلبات توحيد المعايير والتوافق )على الصعيدين

 ،العالمي والمحلي(

  إنشاء إطار مركزي لحوكمة الشريعة من أجل ضمان امتثال صناعة الخدمات المالية اإلسالمية للمعايير

 ،المتوافقة مع الشريعة وتسوية النزاعات وإعداد التقاريرالمتعلقة بالمنتجات 

 ضمان المراجعة الدورية للمعايير بحيث تعكس ديناميكيات السوق الحالية واحتياجاتها، 

 تعزيز األطر القانونية والتنظيمية واإلشرافية لخلق تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في السوق، 

 يمية ومع الهيئات الدولية المعنية بوضع المعاييرتعزيز التنسيق فيما بين الهيئات التنظ، 

  / تطوير رأس مال بشري عالي الجودة من خالل تضمين الوحدات ذات الصلة بتوحيد المعايير في برامج

 .منهج التعليم العالي، وإجراء التدريب والندوات، وإدخال برامج أكاديمية للتمويل اإلسالمي

 

مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي إلى المشاركة بنشاط في  الدول األعضاء التي سجلت في تدعو -92

اجتماعيها التاسع عشر والعشرين اللذين سيعقدان حول موضوع "تعزيز التعاون بين البنوك المركزية فيما يتعلق 

 .2023بالعمالت الرقمية: التحديات واآلفاق بالنسبة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام 

في  SESRICبجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تشيد  -93
ي في منظمة التعاون اإلسالمي" الذ الدول األعضاءمشروع "تعزيز الثقافة المالية وتعزيز التمويل اإلسالمي في 
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بالشراكة مع البنك المركزي في الجمهورية التركية، وبنك إندونيسيا، وهيئة الخدمات  2022في عام  SESRICينفذه 
  بلدا  عضوا  في منظمة التعاون اإلسالمي. 41المالية في إندونيسيا، لصالح 

لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تعرب عن تقديرها  -94
SESRIC  لتنظيمه دورات تدريبية وورشات عمل تدريبية وندوات عبر اإلنترنت تتعلق بالتعاون المالي، وخاصة في

مجال اإلحصاءات المصرفية والتأمينية والمالية، واإلحصاءات المالية الحكومية والضريبية والقطاع العام، 
حصاءات األسعار في إطار برامج بناء القدرات اإلحصائية    .StatCaBوا 

 

i) منتدى البورصات التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي  

اللجنة بتقرير االجتماع السادس عشر لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي الذي انعقد في وسط  ترحب -95

 .2022 /تشرين األول( أكتوبر11افتراضي في )

لى إ الدول األعضاءله، وتدعو بجهود منتدى بورصات منظمة المؤتمر اإلسالمي وفرق العمل التابعة تشيد  -96

 المشاركة الفعالة في األنشطة التي تنظم في إطار هذا المنتدى.

بالعرض الذي قدمته بورصة إسطنبول، بصفتها أمانة منتد  بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، ترحب  -97
إلى المشاركة بنشاط في هذا  الدول األعضاء تدعو، و2023الستضافة االجتماع السابع عشر للمنتد  في عام 

 .المهمالحدث 

 S & P / OICبفريق العمل المعني بالمؤشرات إلتمامه بنجاح، تأسيس صندوق مؤشر الشريعة  تشيد -98

COMCEC 50.والذي أصبح اآلن متاحا  لجميع المستثمرين ، 

ذ تحيط علما  مع التقدير -99 عاون اإلسالمي حلقة النقاش حول "أسواق رأس المال في منظمة الت بإجراء وا 
 تدعو، على هامش دورة الكومسيك الثامنة والثالثين، ""S & P / OIC COMCEC 50وصندوق مؤشر الشريعة 

الدول األعضاء إلى المشاركة في األنشطة الترويجية والتسويقية للمستثمرين المحتملين في بلدانهم لزيادة الوعي 
 . S&P/OIC COMCEC 50صندوق مؤشر الشريعة ب

بالملخص الذي قدمته األمانة العامة لمنتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي لتبادل الذهب  لما  تحيط ع -100

من أمانة المنتدى المضي قدما   وتطلبحول الجهود المبذولة إلنشاء بورصة الذهب في منظمة التعاون اإلسالمي، 

وع بورصة الذهب لمنظمة التعاون لمشر blockchainفي االستعدادات الفنية للنموذج القائم على بلوك تشين 

اإلسالمي بالتعاون مع البنوك المركزية، وتقديم تقرير التقدم المحرز إلى دورة الكومسيك التاسعة والثالثين واجتماع 

 لجنة متابعتها.

الدول األعضاء المهتمة ومؤسساتها ذات الصلة إلى تقديم الدعم الفعال لفريق عمل المنتدى المعني  تدعو -101

ن الثمينة من خالل إيجاد نظراء وتعيين جهات اتصال في بلدانهم لقيادة مشروع بورصة الذهب في منظمة بالمعاد
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التعاون اإلسالمي، من أجل المساهمة في صياغة نموذج األعمال ألداء جيد في سوق تبادل الذهب في منظمة التعاون 

 اإلسالمي. 

منظمة  نظمها منتد  بورصاتيبالدورة التدريبية حول "عمليات سوق رأس المال" التي  مع التقدير تحيط علما   -102
التعاون اإلسالمي بالتعاون مع مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

SESRIC ( مايو12-11في )2022 /أيار. 

بعنوان "االستدامة والتمويل اإلسالمي في  2022أكتوبر  12بالمؤتمر األكاديمي المنعقد في  تحيط علما    -103
من أمانة المنتد  مواصلة العمل على  وتطلبدول منظمة التعاون اإلسالمي" باعتباره جزءا  من برنامج المنتد ، 

  .االستدامةزيادة الوعي وبناء القدرات وأنشطة التدريب على 

في  SESRICواالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  بجهود مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية تشيد -104

من  تطلبوتنظيم أنشطة التدريب وبناء القدرات حول مختلف الجوانب الفنية والتنظيمية المتعلقة بعمل البورصات، 

SESRIC بالتعاون مع أمانة منتدى بورصات منظمة التعاون اإلسالمي، تنظيم مثل هذه األنشطة لصالح ،

طات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في إطار برنامج سيسرك لبناء قدرات البورصات البورصات والسل

(SE-CaB.) 

ii)  التعاون بين الهيئات التنظيمية ألسواق رأس المال 

بتقرير االجتماع الحادي عشر لمنتد  الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال المنعقد في  علما  اللجنة تحيط  -105
 .2022 /تشرين الثانينوفمبر 1

( في الجمهورية التركية، بصفته أمانة CMBاللجنة بالعرض المقدم من مجلس أسواق رأس المال )ترحب  -106

 وتدعو، 2023المنتدى، الستضافة االجتماع الثاني عشر لمنتدى منظمي أسواق رأس المال التابع للكومسيك في عام 

 .المهمالدول األعضاء إلى المشاركة بنشاط في هذا الحدث 

بالجهود التي تبذلها فرق العمل التابعة لمنتد  الكومسيك لمنظمي أسواق رأس المال، وهي بناء القدرات  تشيد -107
كة لدعم جهود المنتد  من خالل المشار  الدول األعضاء وتدعووتنمية األسواق والتمويل اإلسالمي والتثقيف المالي، 
 في اجتماعاته والمساهمة في إنجاز مهام فرق العمل.

 تحيط علما  مع التقديرة إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، باإلشار  -108
)نظام معلومات األدوات المالية القائم على العقارات وتطويره( التي تم تعيينها لتكون  GEFASباستكمال منصة 

عضاء المهتمة إلى تشجيع سلطاتها الدول األ وتدعومركز معلومات ألدوات سوق رأس المال ذات الطابع العقاري، 
 .”GEFASذات الصلة على االنضمام إلى هذه المنصة، وتوفير المعلومات الالزمة ليتم نشرها في منصة 

iii) منتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك 
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اللجنة ببيان االجتماع الرابع لمنتدى البنوك المركزية لمنظمة التعاون اإلسالمي والكومسيك الذي انعقد ترحب  -109

 .2022أيلول سبتمبر/( 26-25في )

بعرض البنك المركزي للجمهورية التركية بصفته أمانة منتدى البنوك المركزية لمنظمة  ا  أيض اللجنةترحب  -110

الدول ، وتطلب من جميع 2023فته االجتماع الخامس للمنتدى في عام التعاون اإلسالمي والكومسيك الستضا

 المشاركة بنشاط في هذا االجتماع. األعضاء

ببرامج التدريب وبناء القدرات، وخاصة فيما يتعلق بإدارة المخاطر في المؤسسات المالية اإلسالمية،  تشيد -111
 SESRICمويل اإلسالمي، التي ينظمها مركز ( في التFINTECHوالعمليات النقدية، ودمج التقنيات المالية )

مواصلة تنظيم مثل هذه  SESRICلصالح البنوك المركزية والسلطات النقدية في الدول األعضاء، وتطلب من 
األنشطة لصالح المؤسسات الوطنية ذات الصلة في الدول األعضاء في إطار برنامج بناء قدرات البنوك المركزية 

(CB-CaB.) 

 (8واالتصاالت )بند جدول األعمال: تطوير النقل 

بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالنقل  أخذت علما  مع التقدير -112

على التوالي تحت شعار "اآلثار االقتصادية  2022 /تشرين األولأكتوبر 11و 2022 /أيارمايو 17واالتصاالت في 

توصيات ب وترحبفي منظمة التعاون اإلسالمي"،  الدول األعضاءنظرة عامة على واالجتماعية للبنى التحتية للنقل: 

 السياسة التالية:

  تطوير/تحسين استراتيجية شاملة لمكونات التنمية والتخطيط والقدرة على البرمجة لتحسين اآلثار

  ،االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل

  السياسات الوطنية العليا لخدمة االحتياجات في أحسن األحوالدمج مشاريع البنية التحتية للنقل مع، 

  تعزيز تحديد أولويات مشاريع البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع التحليالت االقتصادية والمالية عالية

 ،الجودة

 تعزيز الظروف لتحسين تقييم مخاطر مشاريع البنية التحتية للنقل، 

 ة التحتية للنقل، وضمان الشفافية في اإلفصاح عن المعلوماتتحسين جودة إحصاءات مشاريع البني، 

 ن العام الشراكات بين القطاعي :االستفادة بشكل أفضل من آليات التمويل والمشتريات البديلة بما في ذلك

 ، وتنفيذ التحليل الالحق لتعزيز األثر االقتصادي واالجتماعي للبنية التحتية للنقل. PPPsوالخاص 

 /…….(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  

 

الدول األعضاء، التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون في النقل واالتصاالت، إلى المشاركة  تدعو -113

ن يبنشاط في االجتماعين العشرين والحادي والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون في النقل واالتصاالت اللذ

"، في عام في منظمة التعاون اإلسالمي الدول األعضاءثار البيئية للبنية التحتية للنقل في سينعقدان تحت شعار "اآل

2023. 

 

اللجنة بجهود غامبيا ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية تشيد  -114

SESRIC يل المشاريع:في إطار الكومسيك لتمو 2022في عام منفذة للمشاريع التالية ال 
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غامبيا بعنوان "تحسين القدرات البشرية والمؤسسية لتطوير مؤشرات األداء تنفذه المشروع الذي  -

 الرئيسية في قطاع النقل في بلدان منظمة المؤتمر اإلسالمي".

 

بعنوان "تحسين  الدول األعضاءبلدا  مستفيدا  من  16و SESRICمركز األبحاث  ينفذهالمشروع الذي  -

منظمة  في الدول األعضاءاإلطار التنظيمي للشراكات بين القطاعين العام والخاص في قطاع النقل في 

 التعاون اإلسالمي".

 

، 2022بالجهود التي تبذلها غامبيا في المشروع الذي يجري تنفيذه بالشراكة مع تركيا في عام  تشيد كذلك -115

 على قطاع النقل الجوي الفرعي في غامبيا وبلدان منظمة التعاون لجائحة كوفيدبعنوان "التخفيف من اآلثار السلبية 

 .19-اإلسالمي" ضمن نطاق الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك لكوفيد

بالتعاون مع مؤسسة البنك اإلسالمي للتنمية في إنجاز مشروع "الطريق بالجهود التي تبذلها الجزائر كما تشيد  -116

 الذي سيربط الدول غير الساحلية، الذي يمثل ركيزة لالندماج والتكامل بين دول المنطقة.العابر للصحراء"، 

 

بالجهود التي تبذلها األمانة العامة لمنظمة المؤتمر اإلسالمي ومجموعة البنك اإلسالمي  تحيط اللجنة علما   -117

من األمانة العامة  وتطلبدان، لتفعيل ممر سكة حديد منظمة التعاون اإلسالمي بين داكار وبورتسو ISDBللتنمية 

المعنية بانتظام بالتقدم المحرز في تحقيق المشروع في  الدول األعضاءومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية إبالغ 

 منتديات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

المية لمركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلس تعرب عن تقديرها -118

SESRIC  لتنظيمه دورات تدريبية حول قطاع النقل واالتصاالت، وال سيما حول إحصاءات النقل في إطار برنامج

 (.StatCaBبناء القدرات اإلحصائية )

 (9تطوير قطاع السياحة المستدامة والتنافسية )بند جدول األعمال: 

بعقد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالسياحة  تحيط علم ا مع التقديرإذ  -119
تحت ، 2022 /تشرين األولأكتوبر 5و  2022 /أيارمايو 12اللذان عقدا على التوالي بصيغة افتراضية فقط في 

 بتوصيات السياسة التالية: ترحب"اإلدارة المستدامة للموارد البشرية في قطاع السياحة"، موضوع 

 

 وسياسات استدامة جديدة للتكيف الطبيعي في الموارد 19-تحسين / تطوير التنبيه االستراتيجي لكوفيد ،

 البشرية.

  تعزيز التدريب أثناء الخدمة، والمدارس السياحية، وبرامج الشهادات، وبرامج التبادل الدولي، وفرص

 التدريب، بهدف تحسين الخدمة والجودة في صناعة السياحة.

  استدامة رفاهية الموظفين / العاملين من خالل أمور من بينها الجوائز أو المكافآت أو زيادات ضمان

 الرواتب أو تمكين الموظفين ليكونوا مساهمين، وتوفير ظروف عمل مالئمة.

 .زيادة التعاون بين األعمال والشركاء 

 

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي إلى المشاركة بنشاط في  الدول األعضاء التي سجلت تدعو -120

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي التي ستنعقد حول موضوع  والحادياالجتماعين العشرين 
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 .2023"تعزيز ريادة األعمال من أجل تنافسية صناعة السياحة" في عام 

االجتماع العاشر لمنتد  القطاع الخاص للسياحة التابع لمنظمة تعرب عن تقديرها لتركيا الستضافتها  -121
تحت عنوان  2022 /تشرين الثانينوفمبر 10التعاون اإلسالمي / الكومسيك الذي انعقد في وسط افتراضي في 
 "آفاق وتحديات سياحة فن الطهو في دول منظمة التعاون اإلسالمي".

في إطار دعوة  2022الية التي يجري تنفيذها في عام بجهود نيجيريا وأوغندا في المشاريع الت تشيد -122

 الكومسيك التاسعة لتمويل المشاريع: 

 نيجيريا بعنوان "تدريب لمدة يومين على إدارة الموارد البشرية في قطاع السياحة".  تنفذهالمشروع الذي  -

 ".ةالمجتمعياحة أوغندا بعنوان "تحليل المخاطر وتخطيط األزمات وإدارتها للسي تنفذهالمشروع الذي  -

 

للنظافة، وتدريب الموظفين  19-"إعداد بروتوكول كوفيد المعنونأيضا  بجهود سيراليون في المشروع  تشيد -123

في إطار الدعوة الثانية الستجابة الكومسيك  2022في قطاع السياحة والترفيه والضيافة" الذي يتم تنفيذه في عام 

 كوفيد. لجائحة

اللجنة الدول األعضاء إلى تشجيع المؤسسات ذات الصلة وشركات السياحة ومنظمي الرحالت تدعو  -124

لمواصلة جهودهم من خالل تنظيم حمالت ترويجية وجوالت إضافية إلى القدس الشريف لدعم  وغيرهمالسياحية 

  الفلسطينيين في القدس وإظهار التضامن مع معهم وغير ذلك.

لخمسة مشاريع سياحية جديدة مترابطة من قبل وزارة االقتصاد الوطني في  بالتنفيذ الناجح ترحب أيضا   -125

 فلسطين في إطار برنامج كومسيك القدس تحت عناوين المشاريع التالية:

 "،"مسار هوية الفنانين: اقتفاء أثر التراث في القدس -

 ،"مقدسيون: ألننا المكان والزمان" -

 ،"تمتعوا بجواهر القدس المخفية" -

 ،المدينة القديمة: السياحة الغذائية والتراث"مخابز  -

 ."القدس: أسرار وروايات يجب الكشف عنها" -

 

 رين األول/تشبالدعوة لتقديم مقترحات المشاريع التي أطلقها مكتب تنسيق الكومسيك في أكتوبر ترحب -126

دة األعمال وخلق في إطار برنامج الكومسيك الخاص بالقدس الذي يغطي المجاالت التالية: السياحة وريا 2022

فرص العمل وتمكين المرأة والشباب والتجارة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني ومشاركة الشركات المتناهية الصغر 

 والصغيرة والمتوسطة في اقتصاد القدس.

( 29-27في ) ICTMبانعقاد الدورة الحادية عشرة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء السياحة  ترحب -127

ستان؛ أوزبك –تركيا، وخوارزم  –باختيار مدينتي شانلي أورفا  وتشيدأذربيجان،  -ي باكو ف 2022 /حزيرانيونيو

 ، على التوالي.2024و 2023السياحة في منظمة التعاون اإلسالمي لعامي  اباعتبارهما مدينت

الستضافة أوزبكستان وقطر "الدورة الثانية عشرة والثالثة عشرة للمؤتمر اإلسالمي  تعرب عن تقديرها -128

من الدول األعضاء المشاركة بنشاط في هذه  وتطلب، على التوالي، 2026و 2024لوزراء السياحة في عامي 

 الفعاليات.
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والتدريب  واالجتماعيةبالجهود التي يبذلها مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية  تحيط علما مع التقدير -129
من أجل إعداد تقارير وتنظيم دورات تدريبية وورشات عمل وندوات عبر اإلنترنت  SESRICللبلدان اإلسالمية 

دارة  حول قطاع السياحة، وال سيما المتعلقة بصناعة السياحة الحالل، وخدمات الضيافة، والسياحة الصحية، وا 
سياحية ، واإلحصاءات الثقافية، ومؤشرات السياحة المستدامة في إطار المناطق المحمية وتسويقها، واإلحصاءات ال

عن برنامج  ، فضال  StatCaBوبرنامج بناء القدرات اإلحصائية  Tourism-CaBبرنامج بناء القدرات السياحية 
 .OIC-VETمنظمة التعاون اإلسالمي للتعليم والتدريب التقني والمهني 

 (10دامة األمن الغذائي )بند جدول األعمال: زيادة إنتاجية قطاع الزراعة واست

بانعقاد االجتماعين الثامن عشر والتاسع عشر لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون  وإذ تحيط علما  مع التقدير -130

، على التوالي، في وسط افتراضي فقط، 2022 /تشرين األولأكتوبر 10و 2022 /أيارمايو 26الزراعي يومي 

في منظمة  الدول األعضاء: نظم المعرفة والمعلومات الزراعية في 19-تحت شعار "تحويل النظم الغذائية بعد كوفيد

 بتوصيات السياسات التالية: ترحبالتعاون اإلسالمي"؛ 

 ع ر عمل مشترك يمكن لجميتطوير آلية تنسيق واستشارة سليمة ألصحاب المصلحة من أجل توفير إطا
 ،الجهات الفاعلة أن تعمل فيه بطريقة متوافقة ومنسجمة

  االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل اإلدارة والتمويل الفعالين لنظم المعرفة

 ،AKISوالمعلومات الزراعية 

 تصاالت والشبكات بين الشباب االستثمار في المواهب الجديدة في مجال الزراعة من خالل تطوير اال

 ،إلعداد القوى العاملة في المستقبل AKISومؤسسات 

  إدراج العمال الزراعيين الموسميين في نظم المعرفة والمعلومات الزراعيةAKIS  لتسخير إمكاناتهم بشكل

 ،أفضل من حيث االستثمار وخلق فرص العمل واإلنتاجية الزراعية

  والبد من تطوير نظام سليم للرصد والتقييم الفعالين منذ البداية لفهم تأثيرAKIS بشكل أفضل، 

  تعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالتICT  لنظامAKIS  لتلبية الحاجة إلى المعلومات المحلية

 ،والمخصصة

  تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا الزراعيةAgriTech  والغذائيةFoodTech ن أجل إنشاء ونمو شركات م

 ،جديدة ودعم الشركات القائمة

  تطوير شبكة افتراضية لمؤسساتAKIS  التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لزيادة التعاون بين الدول

 ./……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة  األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي إلى المشاركة الفعالة في  تدعو -131

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون الزراعي الذين سينعقدان تحت شعار  والحادياالجتماعين العشرين 

اج ام األمن الغذائي من أجل اإلنت"تخفيف تأثير القضايا االقتصادية واالجتماعية والتكيف معها في مكافحة انعد

 .2023في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام  الدول األعضاءالزراعي المستدام في 

والمنظمة اإلسالمية لألمن  ICCIAبجهود بنين وتركيا والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة  تشيد -132

في إطار دعوة الكومسيك التاسعة لتمويل  2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  IOFSالغذائي 

 المشاريع:

  بنين بعنوان "تعزيز الزراعة الحساسة للتغذية لضمان األمن الغذائي والتغذية الجيدة  تنفذهالمشروع الذي

 في غرب أفريقيا".
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  على التقنيات الجديدة للحد من خسائر ما بعد الحصاد"،تركيا بعنوان "بناء القدرات  تنفذهالمشروع الذي 

  الغرفة اإلسالمية تنفذه"خلق الوعي حول أهمية أسواق تبادل السلع الزراعية" الذي  المعنونالمشروع 

 ،الدول األعضاءبالشراكة مع سبع بلدان مستفيدة من  ICCIAللتجارة والصناعة 

  في منظمة التعاون اإلسالمي في مجال حوكمة األمن  الدول األعضاء"بناء قدرات  المعنونالمشروع

الدول بلدا  مستفيدا  من  11بالشراكة مع  IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  ستنفذهالغذائي" الذي 

 .األعضاء

 

في إطار الدعوة  2022بجهود أذربيجان وبنين وتركيا للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام  تشيد أيضا   -133

 كوفيد: لجائحةلثانية الستجابة الكومسيك ا

  وهدرها "الحد من فقدان األغذية المعنونالمشروع FLOW من خالل تعزيز  19-خالل جائحة كوفيد

 أذربيجان. تنفذهالزراعة الذكية مناخيا  والممارسات المسؤولة اجتماعيا "، الذي 

  ين.بن تنفذه"زيادة إنتاجية األرز لضمان األمن الغذائي والسيادة في بنين" الذي  المعنونالمشروع 

   تركيا. تنفذه" الذي 19-"المرونة في قطاع البذور مع ارتفاع المخاطر بعد كوفيد المعنونالمشروع 

 

دان" و "تحقيق األمن الغذائي للدول العربية من خالل مشروع الس المعنون بمقترح مشروع السودان  ترحب  -134
 الهادف إلى تعزيز األمن الغذائي في المنطقة العربية.

ذ  -135 من أجل زيادة إنتاج  IOFSللمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي  المهمةباألدوات المختلفة  تحيط علما  وا 
منظمة التعاون اإلسالمي لألغذية الزراعية، وبناء سالسل اإلمدادات الغذائية داخل منظمة التعاون اإلسالمي، 
وتشجع الدول األعضاء ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، وغيرها من مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات 

 . IOFSوتقديم المساعدات الفنية الالزمة والدعم المالي الضروريين إلى  الصلة على تحديد مجاالت التعاون الرئيسية

ذ  -136 بالبرامج الجارية في إطار النظام اإليكولوجي للثروة الحيوانية بصيغته المقدمة من المنظمة  تحيط علما  وا 
الدولية لألمن الغذائي، تشجع الدول األعضاء على مساعدة المنظمة في توفير الموارد المالية الالزمة من أجل 

 سالمي. التنفيذ الناجح لهذه البرامج لصالح الدول األعضاء في منظمة التعاون اإل

، وهي إحد  الشركات التابعة للمنظمة IFPAبإعادة هيكلة جمعية الصناعات الغذائية اإلسالمية  تحيط علما   -137
، وتشجع الدول األعضاء على المشاركة بنشاط في تقديم مدخالت قي ِّمة إلنشاء IOFSاإلسالمية لألمن الغذائي 
اتحادات األغذية الوطنية الخاصة بهم للنظر في االنضمام ، وتدعو غرف التجارة أو IFPAآلية للتعاون المتبادل مع 

 كأعضاء فخريين من أجل تسهيل قيادة شركات قطاع األغذية الخاصة لتصبح أعضاء فيها. IFPAإلى 

بالدورات التدريبية التي عقدها مركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  تحيط علما   -138

، في وسط افتراضي في القطاع الزراعي، ال سيما في مجال القطن، واألمن الغذائي SESRICللبلدان اإلسالمية 

من خالل أنظمة الري الفعالة، ومؤشر هدف التنمية المستدامة الثاني )صفر جوع(، ومؤشر هدف التنمية المستدامة 

( وبرنامج Agri - CABي ))العمل المناخي(، في إطار برنامج بناء القدرات في مجال الزراعة واألمن الغذائ 13
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 (.StatCaBبناء القدرات اإلحصائية )

بالدورات التدريبية التي نظمها مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب  تحيط علما   -139

/كانون ( يناير28-17بعنوان "أدوات وتقنيات التكنولوجيا الحيوية للقطن" في الفترة ) SESRICللدول اإلسالمية 

بنغالديش، و"تعزيز األمن الغذائي من خالل أنظمة الري الفعالة" في قطاع الزراعة واألمن  -في دكا  2022 الثاني

 بتنسيق افتراضي فقط. 2022 /آب( أغسطس25-23الغذائي في )

مليون  270البالغة  ICDبتخصيص موارد المؤسسة اإلسالمية لتنمية القطاع الخاص  تحيط علما  مع التقدير -140

من  ا  باعتباره جزء الدول األعضاء( لمواجهة تحديات األمن الغذائي التي تواجهها 2025-2023ر للفترة )دوال

 لألمن الغذائي. IsDBبرنامج استجابة مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية 

 (11الحد من الفقر )بند جدول األعمال: 

اسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف بانعقاد االجتماعين الثامن عشر والت وإذ تحيط علما مع التقدير -141

، على التوالي، 2022 /تشرين األول( أكتوبر7-6و) 2022 /أيارمايو 10من حدة الفقر، في وسط افتراضي فقط، في 

"، 19-دكوفي جائحةحول موضوع "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء 

لدول اسات المصنفة وفقا  لمستويات التشغيل البيني وسالمة أنظمة المساعدة االجتماعية في بتوصيات السيا ترحب

 في منظمة التعاون اإلسالمي. األعضاء

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

الدول األعضاء التي سجلت في مجموعة عمل الكومسيك للتعاون في مجال التخفيف من حدة الفقر إلى  تدعو -142

والعشرين لمجموعة عمل الكومسيك للتعاون في مجال التخفيف  والحاديالمشاركة بنشاط في االجتماعين العشرين 

شباب في المهني الفعالة للحد من بطالة المن حدة الفقر الذين سينعقدان تحت عنوان "استراتيجيات التعليم والتدريب 

 .2023في منظمة التعاون اإلسالمي" في عام  الدول األعضاء

بجهود تركيا ومركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية  تشيد -143

SESRIC  يك التاسعة لتمويل المشاريع:في إطار دعوة الكومس 2022للمشاريع التالية التي يجري تنفيذها في عام 

  نفذهت"آثار الرقمنة في برنامج المساعدة االجتماعية في حالة الهجرة القسرية" الذي  المعنونالمشروع 

 تركيا.

  تعزيز حلول تكنولوجيا المعلومات  المعنونالمشروع"IT  لتحسين فعالية خدمات التوظيف العامةPES 

مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية  ينفذهسالمي"، الذي في منظمة التعاون اإل الدول األعضاءفي 

 .الدول األعضاءبلدا  مستفيدا  من  15مع  بالشراكة SESRIC واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية 

 

لمركز البحوث اإلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للبلدان اإلسالمية  تعرب عن تقديرها -144

SESRIC  لقيامه بانتظام بإعداد تقارير بحثية عن النساء والشباب والمسنين وذوي االحتياجات الخاصة وسوق

عن تنظيمه دورات تدريبية وحلقات عمل وندوات عبر اإلنترنت حول التخفيف من حدة الفقر، وال  العمل، فضال  

ناء معيشة، وذلك في إطار برنامجه لبسيما بشأن سياسات واستراتيجيات الحد من الفقر وإحصاءات الفقر وظروف ال

 .StatCaBوبرنامجه لبناء القدرات اإلحصائية  PA-CaBالقدرات في مجال التخفيف من حدة الفقر 

i) ( صندوق التضامن اإلسالمي للتنميةISFD( والبرنامج الخاص لتنمية إفريقيا )SPDA) 
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بالوفاء بالتزاماتها،  ISFDإلى الدول األعضاء التي تعهدت لصندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  تكرر طلبها -145

 . الدول األعضاءوتقديم مساهمات جديدة لتمويل المزيد من مشاريع التخفيف من حدة الفقر في 

 

ت التمويل من لتعبئة الموارد من مختلف مؤسسا ISDBبالجهود التي يبذلها البنك اإلسالمي للتنمية  ترحب -146

من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  وتطلب، SPDAأجل زيادة فعالية تنفيذ البرنامج الخاص بتنمية أفريقيا 

ISFD  تعزيز مساعيه لتعبئة الموارد والدعم من مختلف الموارد بما في ذلك الموارد الحكومية وغير الحكومية

 عن التقدم المحرز إلى دورة الكومسيك التاسعة والثالثين.، وتقديم تقرير الدول األعضاءوالقطاع الخاص في 

بما في ذلك الموارد الحكومية وغير  المواردجهود صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية لتعبئة بتحيط علما   -147

ندوق إحسان الوقفي الحكومية والقطاع الخاص في الدول األعضاء من خالل أدواته الجديدة المتمثلة في ص

  .الصناديق القطريةو االستثماري

إعداد وإصدار منشور بموجز األنشطة التي قام  ISFDطلبها من صندوق التضامن اإلسالمي للتنمية  تكرر -148

 عاما  من وجوده.  15بها، وأفضل تنفيذ للمشاريع على مدار 

ii) برنامج التعليم والتدريب المهني بمنظمة التعاون اإلسالمي  

االلجنة  تحيط -149 حول تنفيذ خارطة الطريق االستراتيجية  SESRICرير المرحلي لمركز بالتق مع التقدير علم 

مواصلة  SESRIC، وتطلب من مركز 2025-2020للتعليم والتدريب التقني والمهني لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 تقديم تقارير مرحلية عن تنفيذ خارطة الطريق إلى الدورات الوزارية للكومسيك واجتماعات لجنة المتابعة.

مع التركيز على  TVETمن سيسرك إجراء المزيد من أنشطة التدريب لبناء القدرات في مجال  بيطل -150

، وهي "اإلطار التشريعي 2025-2020من  OIC-TVETمجاالت التعاون لخريطة الطريق اإلستراتيجية لـ 

المهني" و"شهادات " و "نظام المعايير والتأهيل وضمان الجودة TVETمعلمي  تأهيلوالحوكمة والترويج" و "

 وبرامج التدريب المعيارية ".

ودعمها في  SESRICإلى المشاركة في أنشطة بناء القدرات المختلفة لمركز  الدول األعضاءاللجنة  تدعو -151

 إطار برنامج التعليم المهني والتدريب لمنظمة التعاون اإلسالمي.

iii) تنفيذ أهداف التنمية المستدامة 

بالتقرير المقدم من سيسرك بعنوان "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية  تحيط علما  مع التقدير -152

 ".2022في بلدان منظمة التعاون اإلسالمي في 

 معأجريت ألنشطة التدريب اإلحصائي والندوات عبر اإلنترنت التي  SESRICلمركز  تعرب عن تقديرها -153

األولوية لصالح المكاتب اإلحصائية الوطنية للبلدان األعضاء في إطار التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات 

 (.StatCaBبرنامج بناء القدرات اإلحصائية )

االستمرار في إعداد تقارير سنوية حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية  SESRICمن مركز  تطلب -154

اإلسالمي، وتقديمها إلى الدورات الوزارية  في منظمة التعاون الدول األعضاءالمستدامة ذات األولوية في 

للكومسيك، ومواصلة تنفيذ أنشطة التدريب اإلحصائي مع التركيز على أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية لصالح 

 (.StatCaBفي إطار برنامج بناء القدرات اإلحصائية ) الدول األعضاءمكاتب اإلحصاء الوطنية في 

مة األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات بقائ علما   اللجنةتحيط  -155
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، لدول األعضاءاالصلة، والتي تم تجميعها من قبل مكتب تنسيق الكومسيك من أجل تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في 

 ركة بنشاط في هذه األنشطة.الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة إلى المشا وتدعو

تطلب اللجنة من مكتب تنسيق الكومسيك تجميع نشاطات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة  -156

 المتوافقة مع مجاالت أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية وتقديم القائمة إلى دورة الكومسيك التاسعة والثالثين.

 (12ل األعمال: التعاون في التحول الرقمي )بند جدو

 إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك الوزارية السابعة والثالثين بشأن مبادرة / برنامجباإلشارة   -157
 28في  بعقد االجتماعين التقنيين األول والثاني تحيط علما  مع التقديرالرقمي رفيع المستو  للكومسيك؛  التعاون 
حب وتر على التوالي، حول المبادرة / البرنامج رفيع المستو ،  2022 الثاني/تشرين نوفمبر 1و 2022 /أيلولسبتمبر

"تقرير المفاهيم عن الحالة الراهنة للدول األعضاء فيما يتعلق بالرقمنة" الذي أعده مكتب التحول الرقمي التابع  بـ
  للرئاسة في تركيا ومكتب تعاون الكومسيك.

المستو   يعرفلرفيع المستو  حول "مبادرة/برنامج التعاون الرقمي بإعالن االجتماع ا مع التقدير علما   تحيط -158
على هامش الدورة  2022 /تشرين الثانينوفمبر 27للكومسيك" الذي استضافه مكتب التحول الرقمي في تركيا في 

نتد  مللكومسيك، وال سيما التزام الدول األعضاء بمواصلة تعاونها في هذا المجال في إطار " ثامنة والثالثينال
  ".الكومسيك رفيع المستو  للتحول الرقمي

( التابع لرئاسة الجمهورية التركية، بصفته DTOباقتراح مكتب التحول الرقمي ) أيضا   مع التقدير علما   تحيط -159
تو  في عام المس رفيعاالجتماع األول للمنتد   الستضافةالمستو  للكومسيك،  رفيعأمانة منتد  التحول الرقمي 

شاط بن من جميع الدول األعضاء المهتمة ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة المشاركة   وتطلب 2023
 في أنشطة المنتد .

تبادل اآلراء حول "تقديم المساعدة االجتماعية والتمكين االجتماعي واالقتصادي بشكٍل فعاٍل في ضوء جائحة 

 (13" )بند جدول األعمال: 19-كوفيد

تعلقة بالسياسات الصادرة عن االجتماع التاسع عشر لمجموعة العمل المعنية بالتخفيف بالتوصيات الم ترحب -160

من حدة الفقر، والذي كان بمثابة االجتماع التحضيري لجلسة التبادل الوزاري لوجهات النظر، حول "تقديم المساعدة 

لذي عقد في وسط افتراضي في " ا19-االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

 .2022( أكتوبر 6-7)

 /……(OIC/COMCEC)المرجع: رمز الوثيقة 

 

 موضوع جلسة تبادل وجهات النظر التالية 
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وع كموض " تحسين قدرت التجارة اإللكترونية للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" بشأن  يقرر -161

ك في للكومسي التجارية مجموعة العملتطلب لجلسة تبادل وجهات النظر في دورة الكومسيك التاسعة والثالثين و

والعشرين، بالتعاون مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، للخروج بتوصيات  الحادياجتماعها 

 ة الكومسيك التاسعة والثالثين. سياسية ملموسة حول هذا الموضوع وتقديم تقرير عنها إلى دور

 (14موعد انعقاد دورة الكومسيك التاسعة والثالثين )بند جدول األعمال: 

 

، ودورة الكومسيك 2023 /أيار( مايو24-23تقرر اللجنة عقد االجتماع التاسع والثالثين للجنة المتابعة في ) -162

 في تركيا. 2023ديسمبر  5التاسعة والثالثين في 

 (15)بند جدول األعمال:  أي أعمال أخرى

يز وتعزمساعدة في منظمة التعاون اإلسالمي بالدول األعضاء  باقتراح فلسطين الذي يوصيتحيط علما   -163

القدس وتعبئة التمويل الالزم عن طريق إضافة أصغر وحدة من العملة الوطنية لكل دولة عضو إلى الفاتورة  صمود

 تنمية، رهنا  البنك اإلسالمي لليديره صندوق واستكشاف سبل إنشاء نقل. الشهرية لمشتركي خدمة الهاتف الثابت والمت

 آلية صندوق األقصى وصندوق القدس.نفس  بموجبالبنك اإلسالمي للتنمية، مجموعة بموافقة 

ذ تشير -164 إلى القرار ذي الصلة الصادر عن دورة الكومسيك السابعة والثالثين، والتوصية الصادرة عن اجتماع  وا 
 بالعمل المنجز من أجل تحديد منهجية ومعايير تحيط علما  مع التقديرلجنة متابعة الكومسيك الثامن والثالثين، 

بالتعاون  نفيذ، من قبل مكتب تنسيق الكومسيكلصياغة مشاريع القرارات في شكل أكثر إيجازا ، وفي نقاط قابلة للت
بالمعايير التالية لصياغة قرارات الكومسيك الوزارية،  وترحبمع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، 

مكتب تنسيق الكومسيك االهتمام بااللتزام الواجب بهذه المعايير عند إعداد مشاريع قرارات دورات  من وتطلب
 اعات لجنة متابعته المقبلة: الكومسيك واجتم

  ،اتخاذ قرار بشأن المبادرة / البرنامج / المشروع / االستراتيجية، الذي كان موضوعا  لقرار سابق للكومسيك

 والذي تم االنتهاء من الدراسات الفنية المتعلقة به.

  تحديد األهداف / الرؤية في مجاالت التعاون وتكليف الدول األعضاء ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي

 لهذا الغرض. 

  إطالق / اعتماد / تأييد / ترحيب بالبرامج والمشاريع المتوسطة وطويلة المدى التي بدأتها الكومسيك أو

 المدرجة على جدول أعمال الكومسيك.

 ملموسة التي طورتها الدول األعضاء من أجل تنفيذ استراتيجية الكومسيك وتوصيات البرامج / المشاريع ال

 .2025السياسات وبرنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

  البرامج / المشاريع / المبادرات الشاملة ومتعددة األطراف وواسعة النطاق لمؤسسات منظمة التعاون

تتماشى مع استراتيجية الكومسيك وتوصيات السياسة، ، والدول األعضاءلصالح  المصممةاإلسالمي، و

 .2025وكذلك خطة تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي 

  الدول األعضاءضرورة تقديم مقترحات القرار من قبل. 

 تجديد أعضاء المكتب

لرئيس مكتب الكومسيك لتمثيل المناطق العربية  نوابا   من قطر وبروني دار السالم والسنغال كال   ينتخب -165

ا من االجتماع  واآلسيوية واألفريقية، على التوالي، وجمهورية باكستان اإلسالمية مقررا ، لتولي مناصبهم اعتبار 
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 التاسع والثالثين للجنة متابعة الكومسيك. ونتيجة لهذا االنتخاب، يكون تشكيل لجنة المتابعة على النحو التالي؛

 

 الحالة    لبلدا

  

 رئيس االجتماع )دائم(  الجمهورية التركية:

 نائب الرئيس )دائم(   دولة فلسطين:

 نائب الرئيس )دائم(  المملكة العربية السعودية:

 نائب الرئيس )عن المنطقة العربية(   :قطردولة 

 نائب الرئيس )عن منطقة آسيا(  :بروني دار السالم

 )عن المنطقة األفريقية(نائب الرئيس     :السنغال

 عضو المكتب السابق   دولة الكويت:

 ضو المكتب السابقع  جمهورية إندونيسيا:

 عضو المكتب السابق جمهورية نيجيريا االتحادية:

 مقررا   جمهورية باكستان اإلسالمية:

-------------------- 

 

----------------------- 

-------- 

------- 
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 تقرير

 الدورة الثامنة والثالثين

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ، إسطنبول(2022نوفمبر  26-29)
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 النص األصلي: اإلنجليزية

 

 

 تقرير

 الدورة الثامنة والثالثين

 للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي 

 والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي

 ، إسطنبول(2022نوفمبر  26-29)

ُعقدت الدورة الوزارية الثامنة والثالثون للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري لمنظمة التعاون  .1

 في إسطنبول. 2022( نوفمبر 29-26اإلسالمي )الكومسيك( في الفترة )

 الدورة ممثلو الدول التالية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي: حضر .2

 جمهورية أذربيجان -1

 الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية  -2

 مملكة البحرين -3

 جمهورية بنغالديش الشعبية  -4

 بنين -5

 بروناي دار السالم -6

 بوركينا فاسو -7

 جمهورية الكاميرون  -8

 جمهورية تشاد -9

 جمهورية ساحل العاج  -10

 جمهورية جيبوتي -11

 جمهورية مصر العربية  -12

 جمهورية الغابون -13

 جمهورية غامبيا -14

 غينيا  -15

 جمهورية إيران االسالمية  -16

 جمهورية إندونيسيا -17

 المملكة األردنية الهاشمية  -18

 دولة الكويت -19

 كازاخستان -20

 الجمهورية اللبنانية  -21

 دولة ليبيا -22

 ماليزيا -23

 الجمهورية اإلسالمية الموريتانية  -24

 المملكة المغربية -25

 موزامبيق - 26

 جمهورية النيجر -27

 جمهورية نيجيريا االتحادية  -28

 سلطنة ُعمان -29

 جمهورية باكستان اإلسالمية:  -30

 دولة فلسطين -31

 دولة قطر -32

 المملكة العربية السعودية:  -33
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 جمهورية السنغال -34

 جمهورية الصومال الفيدرالية  -35

 سيراليون -36

 السودان -37

 جمهورية طاجيكستان -38

 جمهورية توغو  -39

 الجمهورية التونسية  -40

 الجمهورية التركية: -41

 جمهورية تركمانستان -42

 جمهورية أوغندا -43

 دولة اإلمارات العربية المتحدة  -44

 اليمنيةالجمهورية  -45

 شارك في الدورة كل من االتحاد الروسي ومملكة تايالند وجمهورية شمال قبرص التركية كمراقبين. .3

وباإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومكتب تنسيق الكومسيك حضرت الدورة األجهزة  .4

 / المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي:

 إلحصائية واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك(مركز األبحاث ا -1

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة -2

 IsDBمجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  -3

 (ITFCالمؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة ) -4

 ( ICIECالمؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات ) -5

 (ICDية لتنمية القطاع الخاص )المؤسسة اإلسالم -6

 (IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ) -7

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية -8

 (ICCIAالغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة ) -9

 (ICYF-DCمنتدى التعاون اإلسالمي للشباب للحوار والتعاون ) -10

 (IUTالجامعة اإلسالمية للتكنولوجيا ) -11

 التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي  مركز -12

 WCCمجلس المرأة االستشاري التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي  -13

  WDOمنظمة تنمية المرأة  -14

 (DFIsرابطة مؤسسات تمويل التنمية الوطنية ) -15

 (ADFIMI) للتنمية اإلسالمي البنك في األعضاء الدول في -16

 

 الدولية التالية:حضر الدورة ممثلو الجامعات والمنظمات  .5

  OECDمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية  -1

 (D-8مجموعة الدول الثماني اإلسالمية النامية ) -2

  ECOBANKبنك التجارة والتنمية التابع لمنظمة التعاون االقتصادي  -3

 BSECمنظمـة التعاون االقتصادي للبحـر األسـود  -4

 UNWFPبرنامج األغذية العالمي التابع لألمم المتحدة  -5

  GCCمجلس التعاون الخليجي  -6

 منظمة الدول التركية  -7

 )مرفق نسخة من قائمة المشاركين في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين للكومسيك باسم الملحق األول(.
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-26انعقد اجتماع كبار المسؤولين في دورة الكومسيك الثامنة والثالثين التي سبقت الدورة الوزارية في ) .6

في إسطنبول برئاسة معالي د. عبد هللا رضوان أوغلو نائب الرئيس لشؤون  2022( نوفمبر 27

االستراتيجية والميزانية في الجمهورية التركية. ناقش كبار المسؤولين بنود جدول األعمال وأعدوا مسودة 

 القرارات لدراستها في الدورة الوزارية.

كحدث  2022نوفمبر  16وسط افتراضي في انعقد االجتماع الحادي واألربعون للجنة دورة الكومسيك في  .7

 جانبي بمشاركة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة.

 )مرفق نسخة من تقرير االجتماع الحادي واألربعين للجنة الدورة باسم المرفق الثاني(

 الجلسة االفتتاحية

، بالكلمة االفتتاحية 2022نوفمبر  28بدأت الجلسة االفتتاحية لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين المنعقدة في  .8

 لمعالي السيد رجب طيب أردوغان رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.

أكد معالي السيد أردوغان في كلمته االفتتاحية، على أهمية أن يكون المرء مسلما ، وأعرب أنهم باعتبارهم  .9

عن العالم الخارجي، وال عن األحداث التي أعضاء في األمة اإلسالمية، "ال يمكن ألي منا أن يعزل نفسه 

 تحدث حولنا وما وراء ذلك".

كما أكد معالي السيد أردوغان على أننا "أمة نبي يعامل األيتام بالرحمة، ويهتم بالمظلومين دون تمييز،  .10

 ويعتني بالفقراء".

ين المسلمين، لتي تقرب بوفي سياق التأكيد على أهمية اآلليات االستشارية والتنسيق والفعاليات الثقافية ا .11

أعرب معالي أردوغان أن تركيا في ظل هذا الفهم استضافت دورة ألعاب التضامن اإلسالمي الخامس في 

. كما أشار 2022في قونية والمؤتمر الثاني عشر لوزراء اإلعالم في إسطنبول في أكتوبر  2022أغسطس 

تساهم بفهم أفضل لبعضنا البعض وتطوير مشاريع معالي أردوغان إلى أن البرامج المنظمة على مدار العام 

 مشتركة. عالوة على ذلك، أعرب معالي أردوغان عن اعتقاده باستمرار هذا الزخم الذي تم تحقيقه. 

وصرح معالي أردوغان أن فترة الوباء الصعبة أظهرت مدى أهمية المساعدة االجتماعية في حياة الناس.  .12

على أهمية جلسة تبادل وجهات النظر التي خصصت ألنظمة المساعدة  وفي هذا الصدد، أكد معالي أردوغان

 االجتماعية، لهذا العام.

ومركز التحكيم لمنظمة  TPS-OICكما أكد معالي أردوغان أن البرامج / المشاريع مثل أفضلية التجارة  .13

ك ستقدم كومسيالتعاون اإلسالمي وصندوق المؤشرات اإلسالمية التي تم وضعها موضع التنفيذ في نطاق ال

 مساهمات كبيرة في التعاون االقتصادي والتجاري بين البلدان اإلسالمية.

 

 

 

كما بين معالي أردوغان أنه يجب أن يشعر الجميع بمسؤوليتهم تجاه جميع األشخاص الذين يعانون من  .14

ن مالصعوبات والضيق، وخاصة النساء واألطفال الذين يتعرضون لالضطهاد في جميع أنحاء العالم 

ضحايا الصراعات السياسية، وأكد على وجوب بذل كل جهد ممكن لحل هذه المشاكل. كما أكد أردوغان 

 أن تركيا تدعم دائما القضية الفلسطينية، وتقف دائما إلى جانب الشعب الفلسطيني.

لدان للبوفي ختام كلمته، أعرب معالي الرئيس أردوغان عن أمله في أن الدورة ستسفر عن نتائج مفيدة  .15

 األعضاء والعالم اإلسالمي.

 (III)مرفق طيه نسخة من نص البيان االفتتاحي لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان باسم المرفق 

بعد الكلمة االفتتاحية لمعالي السيد رجب طيب أردوغان، أدلى معالي د. حسين إبراهيم طه األمين العام  .16

، أعرب معالي السيد طه عن شكره الخاص لفخامة أردوغان، لمنظمة التعاون اإلسالمي ببيانه. في البداية
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رئيس الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك، وشكره لحكومة الجمهورية التركية على االستعدادات 

 الممتازة التي مهدت لهذا االجتماع. 

عضاء في وتدابير االحتواء الصارمة، عانت الدول األ 19-وذكر معالي السيد طه أنه بسبب جائحة كوفيد .17

منظمة التعاون اإلسالمي من آثار سلبية أدت إلى فقدان أعداد هائلة من الوظائف، وانكماش اقتصادي، 

وانخفاض في االستثمارات والصادرات، وتراجع في األنشطة السياحية. وتفاقمت اآلثار السلبية للوباء 

دة االقتصاد عافيتها، وأدى إلى بسبب الصراع بين روسيا وأوكرانيا الذي عطل الجهود المبذولة الستعا

 انعدام األمن الغذائي للعديد من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

وأشار معالي السيد طه إلى أن الدورة الحادية عشرة الجتماع وزراء السياحة اإلسالمي الذي عقد بنجاح  .18

فرت فرصة فريدة لتبادل الخبرات في ، و2022( يونيو 29-27في باكو، جمهورية أذربيجان، في الفترة )

سياق التخفيف من تأثير الوباء والخروج بتوصيات لتسريع عملية تعافي قطاع السياحة خالل حقبة ما بعد 

الوباء. كما أكد معالي السيد طه أن االجتماع المذكور اختار شانلي أورفا )تركيا( وخوارزم )أوزبكستان( 

 على التوالي.  2024و 2023ن اإلسالمي لعامي كمدينتين للسياحة في منظمة التعاو

وبالنظر إلى التحديات والمشاكل المشتركة التي تواجهها بلدان منظمة التعاون اإلسالمي، عدد معالي السيد  .19

طه التوصيات التالية التي يجب التركيز عليها: زيادة االستثمار في القطاعات الحيوية بما في ذلك الزراعة 

، وإدماج استراتيجياته في استراتيجيات 2025 -برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي والصناعة. وتنفيذ 

التنمية الوطنية للدول األعضاء. بناء أوجه التآزر بين البلدان المالية والغنية بالتكنولوجيا في منظمة التعاون 

د نها تفتقر إلى المواراإلسالمي مع البلدان التي تملك موارد طبيعية مثل األراضي الصالحة للزراعة لك

المالية والتكنولوجيا الستغاللها. إنشاء صندوق من قبل الدول األعضاء لتمويل المشاريع الناشئة من أجل 

دعم وتشجيع المشاريع الشبابية المبتكرة في مختلف المجاالت االقتصادية. وتنفيذ جميع مبادرات منظمة 

 البينية والتعاون االستثماري.التعاون اإلسالمي الهادفة إلى تعزيز التجارة 

في منظمة  LDCsأخيرا ، أكد معالي السيد طه على الحاجة الكبيرة لدعم سكان الريف في البلدان األقل نموا   .20

التعاون اإلسالمي وخاصة في أفريقيا. وفي هذا الصدد، دعا معالي السيد طه جميع مؤسسات / أجهزة 

مسيك، إلى تصميم برامج تهدف إلى تلبية االحتياجات االجتماعية منظمة التعاون اإلسالمي، بما في ذلك الكو

 في منظمة التعاون اإلسالمي.  LDCsواالقتصادية لسكان الريف في البلدان األقل نموا  

 )مرفق طيه نسخة من نص بيان األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي باسم الملحق الرابع(

السعودية وجمهورية نيجيريا االتحادية وبروني دار السالم ببياناتهم  ثم أدلى رؤساء وفود المملكة العربية .21

نيابة عن المجموعات الجغرافية العربية واألفريقية واآلسيوية لمناطق منظمة التعاون اإلسالمي على 

 التوالي، خالل حفل االفتتاح. 

عن  لكة العربية السعودية،وأعرب معالي د. ماجد عبد هللا القصبي، وزير التجارة، بصفته رئيس وفد المم .22

شكره وامتنانه الخاصين لفخامة رئيس الجمهورية التركية رجب طيب أردوغان، على عقد هذه الدورة 

الهامة بنجاح. وأكد معالي السيد القصبي أن انعقاد الدورة أمام التحديات الكبيرة التي يمر بها العالم يأتي 

بين الدول األعضاء في كافة المجاالت االقتصادية. كما كفرصة لمضاعفة الجهود وتوسيع آفاق التعاون 

أكد معالي القصبي أن تحقيق التكامل االقتصادي والتنموي بين البلدان اإلسالمية يوجب تعظيم االستخدام 

األمثل لإلمكانيات كبلدان إسالمية تجمعها أواصر الدين واألخوة والمصير المشترك لمواجهة التحديات 

 الم.التي يمر بها الع

كما أكد معالي القصبي أن المملكة لعبت دورا  رائدا  في مساعدة الدول المتضررة من الوباء في مختلف  .23

أنحاء العالم وفي العالم اإلسالمي. كما شدد على أهمية تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي حتى 

لجميع البلدان األعضاء  (، وأعرب القصبي عن أن المشاركة النشطة2025 -)خطة عمل  2025عام 

 إلدراج برامج منظمة التعاون اإلسالمي ضمن أولوياتها أمر بالغ األهمية.



OIC/COMCEC/38-22/REP 

46 

 

وفي ختام كلمته، هنأ معالي القصبي دولة قطر وجمهورية بروناي وجمهورية السنغال على انتخابهم ممثلين  .24

وات ي مكتب الكومسيك للسنعن المجموعات اإلقليمية، وهي العربية واآلسيوية واألفريقية على التوالي ف

 الثالث القادمة.

ن ع أعرب معالي ُزَبيرو دادا رئيس وفد جمهورية نيجيريا االتحادية، ووزير الدولة للشؤون الخارجية، .25

تعازيه ألسر ضحايا الهجوم اإلرهابي األخير في إسطنبول، وأكد على أن اإلرهاب بجميع أشكاله ومظاهره 

السيد دادا عن تضامن أفريقيا مع تركيا حكومة  وشعبا  ضد عمل العنف أمر بغيض ومدان. وأعرب معالي 

الجبان غير المبرر. كما أعرب معالي دادا عن تقديره لحكومة الجمهورية التركية لدعمها المستمر ألنشطة 

 الكومسيك على تعاقب السنين في تعزيز التعاون االقتصادي والتجاري داخل منظمة التعاون اإلسالمي.

، والجهود المبذولة 19-معالي دادا إلى التحديات الحالية التي تواجهها الدول األعضاء بسبب كوفيد وتطرق .26

لتحقيق االنتعاش المرن بعد الجائحة. وفي سياق التأكيد على أهمية موضوع جلسة تبادل اآلراء من حيث 

للشريحة األشد فقرا  في معالجة التحديات المذكورة؛ أعرب معالي دادا عن تقديم المساعدة االجتماعية 

المجتمع وتمكينهم، ووجوب تشجيعه من خالل أنظمة الرعاية االجتماعية، وبرامج دعم ريادة األعمال 

 للشباب والنساء، وإنشاء صناديق البقاء على قيد الحياة.

 

 معالوة على ذلك، أكد معالي دادا على أهمية برنامج الكومسيك للتحول الرقمي رفيع المستوى الذي ت .27

إطالقه مؤخرا. وأكد معالي دادا أن أفريقيا ال تزال ملتزمة بتنفيذ أهداف استراتيجية الكومسيك، وتولي 

 أهمية قصوى للشراكة االستراتيجية بين الدول األعضاء من أجل ازدهار الشعوب.

يا، وإعادة ريقأخيرا، دعا معالي دادا البنك اإلسالمي للتنمية إلى مواصلة تنفيذ البرنامج الخاص لتنمية أف .28

 بورتسودان نظرا  آلثاره االقتصادية الضخمة على القارة األفريقية. -تنشيط مشروع سكة حديد داكار 

كذلك، أكد د. محمد أمين ليو عبد هللا رئيس وفد بروناي دار السالم، ووزير المالية واالقتصاد، أن موضوع  .29

 جتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي فيالدورة الوزارية الثامنة والثالثين "توفير المساعدة اال

ا مع المشكالت الحالية التي تواجهها 19-ضوء جائحة كوفيد  " وثيق الصلة بالموضوع، ويتناسب تمام 

البشرية. وأكد معالي عبد هللا أن التخفيف من حدة الفقر جزء أساسي من برامج التعافي في فترة ما بعد 

ي عبد هللا على أن رقمنة جميع العمليات لها أهمية حاسمة لنجاح برامج تقديم المساعدة الجائحة. كما أكد معال

االجتماعية المنفذة. وفي هذا الصدد، فإن رصد النتائج وتقييمها بانتظام، وزيادة جودة البيانات والمعلومات، 

 االعتبار لتحسين برامجوبناء القدرات وبرامج التدريب عالية الجودة، كلها مواضيع مهمة يجب أخذها في 

 المساعدة االجتماعية. 

بعد ذلك، ألقى سعادة الدكتور محمد سليمان الجاسر، رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، كلمة. أعرب  .30

سعادة الجاسر عن تقديره للجمهورية التركية ورئيس الكومسيك على الجهود المبذولة لعقد هذا االجتماع.  

ت الصحة، مما أدى إلى انكماش تجاوز 19-وأشار معالي الجاسر في كلمته إلى أن اآلثار السلبية لكوفيد

مليون شخص إضافي إلى الفقر المدقع في جميع أنحاء  100، ودفع أكثر من 2020اقتصادي حاد في عام 

العالم. وأعرب معالي الجاسر عن إطالق برنامج التأهب واالستجابة االستراتيجي لمجموعة البنك اإلسالمي 

والتخفيف من حدتها والتعافي منها.  19-آثار كوفيد لدعم البلدان األعضاء في احتواء SPRPللتنمية 

، بلغ إجمالي التزامات مجموعة البنك 2022باإلضافة إلى ذلك، أفاد معالي الجاسر أيضا أنه في أبريل 

مليار دوالر أمريكي. وأضاف معالي  4.67لمواجهة كوفيد  SPRPاإلسالمي للتنمية بموجب برنامج 

 10قد التزمتا معا بمبلغ  ACGمي للتنمية ومجموعة التنسيق العربية الجاسر أن مجموعة البنك اإلسال

 مليارات دوالر أمريكي للتعافي بعد الجائحة. 

 10.54بقيمة FSRPكما أكد معالي الجاسر أن البنك اعتمد حزمة برنامج االستجابة الشاملة لألمن الغذائي  .31

معالجة األمن الغذائي على المدى القصير، مليار دوالر أمريكي، حيث يهدف إلى دعم الدول األعضاء في 

 وضمان استدامة النظم الغذائية على المدى الطويل. 
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وأخيرا ، أكد معالي الجاسر أنه من أجل التخفيف من تأثير تغير المناخ، أعلنت مجموعة التنسيق العربية  .32

 لمقبلة. مليار دوالر أمريكي للسنوات الثماني ا 24عن حزمة تمويل للعمل المناخي بقيمة 

 )مرفق طيه نسخة من نص بيان رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية باسم الملحق الخامس(

 

 

بعد ذلك، تم عقد حفل إطالق برنامج / مبادرة الكومسيك رفيع المستوى للتحول الرقمي.  وفي هذا الصدد،  .33

طه  ألقى معالي د. عليتم عرض فيديو قصير حول برنامج الكومسيك للتحول الرقمي عالي المستوى. ثم 

كوج، رئيس مكتب التحول الرقمي في رئاسة الجمهورية التركية، كلمة حول مبادرة / برنامج الكومسيك 

 للتعاون الرقمي رفيع المستوى. 

صرح معالي د. كوج أن العالم يمر بتحول بنيوي، يسمى الرقمنة، والذي من خالله تتغير الطرق التقليدية  .34

ال التجارية. كما أشار إلى أنه تم تحديد مجاالت التعاون ذات األولوية من خالل للعيش وممارسة األعم

النظر في احتياجات الدول األعضاء، وهي الدولة الرقمية، واألمن السيبراني، واالتصال الرقمي، 

ذا هوالمهارات الرقمية، وتطوير التكنولوجيات، والبيانات، واالقتصاد الرقمي. وأكد أن جهود التعاون في 

المجال الهام ستبذل في إطار منتدى الكومسيك رفيع المستوى للتحول الرقمي، حيث سيتم تنفيذ مشاريع 

 وأنشطة ملموسة.

 جلسة العمل الوزارية

، برئاسة سعادة السيد 2022نوفمبر  28انعقدت جلسة العمل الوزارية لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين في  .35

 الجمهورية التركية.فؤاد أوقطاي، نائب رئيس 

 اعتمدت الدورة جدول أعمال دورة الكومسيك الثامنة والثالثين. .36

 )جدول أعمال االجتماع مرفق في الملحق السادس(

 

عقب إقرار جدول األعمال، قام معالي د. عبد هللا رضوان أوغلو نائب الرئيس لشؤون االستراتيجية  .37

جتماع كبار المسؤولين، بإبالغ الجلسة بنتائج اجتماع والميزانية في الجمهورية التركية، بصفته رئيس ا

كبار المسؤولين، باإلضافة إلى توصيات السياسات بشأن "المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي 

" الذي ناقشه اجتماع كبار المسؤولين، وتم عرضها على الدورة 19-واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

 .الوزارية للنظر فيها

بعد العرض الذي قدمه معالي د. آغا أوغلو، ألقى أ. د. حبيب أحمد، األستاذ في جامعة درهام، كلمة رئيسية  .38

حول دور المؤسسات الدينية اإلسالمية كأدوات داعمة ألنظمة المساعدة االجتماعية. في البداية، قدم السيد 

ساعدة االجتماعية. وأشار إلى أن المشاكل أحمد لمحة عامة عن القضايا والتحديات التي تواجهها برامج الم

الشائعة تحدث بشكل رئيسي في مراحل تحديد المستفيدين، والتحديث الديناميكي لبيانات المستفيدين 

الحاليين، وتلقي االمتثال والتظلمات. وأضاف أن االفتقار إلى البنية التحتية التقنية والخبرة، وكذلك أخطاء 

 عوائق األكثر شيوع ا التي تحول دون االنتقال إلى النظم المتكاملة.اإلدراج واالستهداف؛ هي ال

 

 

 

بعد ذلك، أطلع د. أحمد الجلسة على المؤسسات اإلسالمية التي تخدم الرفاه االجتماعي مثل الزكاة والصدقة  .39

ا مهمة في توفير االحتياجات األساسية وتعزيز الرفاه االجتما ي. عوالوقف، والتي لعبت تاريخي ا أدوار 

باإلضافة إلى الجانب المالي، تطرق د. أحمد إلى اآلليات التشغيلية ألنظمة المساعدة االجتماعية. وبالنظر 

إلى أن جمع واستكمال المعلومات المتعلقة بالمستفيدين مركزيا  أمر مكلف ويستغرق وقتا  طويال ، أشار إلى 
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المساجد يمكن أن يؤدوا دورا  هاما  في تحديد  أن المسؤولين المكلفين رسميا  من المؤسسات المجتمعية مثل

 المحتاجين ومراحل المتابعة.

بعد كلمة أ. د. حبيب أحمد، تم انعقاد جلسة تبادل اآلراء لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين حول موضوع  .40

 ".19-"تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة كوفيد

وفي هذا اإلطار، أدلى الوزراء ورؤساء وفود البلدان األعضاء ببيانات ومداخالت حول تجارب بلدانهم  .41

فيما يتعلق بموضوع جلسة تبادل اآلراء الوزارية. وفي هذا اإلطار، شدد على اإلجراءات المتخذة لتلبية 

وظيف، فضال عن جهودهم االحتياجات العاجلة للفقراء والدعم القطاعي المقدم للخدمات الصحية والت

الرامية إلى تعزيز النساء والشباب والفقراء على وجه الخصوص. وشدد أيضا على أن التعاون في ميدان 

 تكنولوجيات المعلومات من شأنه أن يقدم إسهاما  كبيرا  في الحد من الفقر والبطالة.

 األحداث الجانبية / الجلسات الخاصة

، كحدث جانبي على هامش الدورة 2022نوفمبر  27في  TNCالتجاري تم انعقاد اجتماع لجنة التفاوض  .42

-TPSالوزارية الثامنة والثالثين. حضر االجتماع ممثلون عن الدول المشاركة في نظام األفضلية التجارية 

OIC وهي البحرين وبنغالدش وإيران واألردن وماليزيا وعمان، والمملكة العربية السعودية اإلمارات ،

متحدة وتركيا والمغرب باإلضافة إلى األمانة العامة لمجلس التعاون الخليجي. نوقش في االجتماع العربية ال

في الدول المشاركة، والتجارب / الصعوبات التي تواجهها  TPS-OICحالة تنفيذ نظام األفضلية التجارية 

ة، وخارطة األفضلية التجاري األطراف في تنفيذه، والحلول الممكنة للمسائل المتعلقة بالتنفيذ الكامل لنظام

 الطريق للمستقبل.

نوفمبر  27عالوة على ذلك، تم عقد اجتماع مبادرة / برنامج الكومسيك للتحول الرقمي رفيع المستوى في  .43

كحدث جانبي على هامش دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين. وحضر االجتماع الدول  2022

مستوى في منظمة األعضاء المهتمة بالتعاون الرقمي في منظمة التعاون اإلسالمي، وممثلون رفيعو ال

التعاون اإلسالمي والمؤسسات المعنية التابعة للمنظمة. تم في االجتماع، تقديم التقرير المفاهيمي حول 

"الوضع الحالي للبلدان األعضاء بشأن التحول الرقمي، وكذلك نتائج االجتماعين التقنيين األول والثاني". 

الت المواضيعية للتعاون. وأخيرا ، تم اعتماد إعالن وباإلضافة إلى ذلك، تم تحديد إطار التعاون والمجا

 وزراء ورؤساء وفود البلدان األعضاء المسؤولين عن التحول الرقمي. 

 

 

وُعقدت حلقة نقاش خاصة بشأن "صندوق االستثمار الدولي لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك" كحدث  .44

، بمشاركة وفود 2022نوفمبر  29ثالثين، في جانبي، على هامش دورة الكومسيك الوزارية الثامنة وال

البلدان األعضاء، والمؤسسات المالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، والمستثمرين، والخبراء 

واألكاديميين المعنيين. ونوقشت في حلقة النقاش أهمية أسواق رأس المال والرقمنة واألصول الرقمية 

كيد بوجه خاص على أهمية الصندوق بوصفه أداة االستثمار المالي لمنظمة التعاون اإلسالمي. وجرى التأ

 الحالل التي تطويرها تحت مظلة الكومسيك. 

تم تنظيم حلقة نقاش خاصة حول "تسهيل ريادة الشباب في مجال التكنولوجيا في منظمة التعاون اإلسالمي"  .45

، من قبل 2022نوفمبر  29كحدث جانبي على هامش دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين، في 

لرئاسة الجمهورية بالتعاون مع مكتب االستثمار التابع  ICYFمنتدى شباب منظمة التعاون اإلسالمي 

حضر حلقة النقاش وفود من البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، والشركات الناشئة،   التركية.

والمستثمرين، واألكاديميين. وتم في حلقة النقاش، مناقشة مستفيضة لعوامل النجاح الحاسمة في مجال تنظيم 

رص المحتملة في مجال الرقمنة للشباب في البلدان المشاريع الشبابية، مع التركيز بوجه خاص على الف

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. عالوة على ذلك، قدمت خمس شركات ناشئة ناجحة، بدأها رواد 
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أعمال شباب من مختلف البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، قصصهم الملهمة والدروس 

 المستفادة. 

-TPSالثامنة والثالثين، تم عقد إفطار عمل وزاري حول أفضلية التجارة وعلى هامش دورة الكومسيك  .46

OIC  رحب الوزراء بتفعيل نظام األفضلية التجاري في منظمة التعاون اإلسالمي 2022نوفمبر  29في  .

TPS-OIC وأشاروا إلى التزامهم بالتنفيذ الكامل للنظام. كما تم التأكيد خالل هذا الحدث على الرغبة في ،

 . TPS-OICسيع نطاق نظام األفضلية تو

ا أخرى حول "التقرير السنوي  ICDTعالوة على ذلك، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  .47 جلسة خاص 

على هامش دورة  2022نوفمبر  29" في 2022لمنظمة التعاون اإلسالمي عن االقتصاد الحالل لعام 

 الكومسيك الثامنة والثالثين. 

 

 الجلسة الختامية

 

برئاسة سعادة السيد فؤاد  2022نوفمبر  29ُعقدت الجلسة الختامية لدورة الكومسيك الثامنة والثالثين في  .48

 أوقطاي نائب رئيس الجمهورية التركية.

قام السيد هشام أحمد المستشار في السفارة الباكستان في أنقرة بصفته المقرر، بتلخيص النقاط البارزة في  .49

 القرارات.

لدورة على نتائج مداوالت اجتماع وزراء التجارة لنظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون كما تم إطالع ا .50

 اإلسالمي.

 .OIC/COMCEC/38-22/RESوبعد ذلك، اعتمدت الدورة القرار  .51

وأعرب سعادة الدكتور أحمد قويسة سينجندو، مساعد األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي للشؤون  .52

ه الختامي، عن امتنانه وتقديره الخاصين لفخامة الرئيس رجب طيب أردوغان، رئيس االقتصادية، في بيان

 الجمهورية التركية ورئيس الكومسيك.

 

 

وأكد سعادة الدكتور سينجندو أن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي تأمل في أن تضع البلدان األعضاء  .53

ة لضمان التنفيذ السريع للقرار الذي تم اتخاذه في الدورة في منظمة التعاون اإلسالمي بسرعة اآلليات الفعال

وخاصة فيما يتعلق بمجاالت التعاون، وهي التجارة والزراعة والتمويل والنقل والتخفيف من حدة الفقر 

 والسياحة. 

وفي نهاية حديثه، أعرب سعادة الدكتور سينجندو عن شكره الخاص وتهنئته لسعادة السيد فؤاد أوقطاي،  .54

رئيس الجمهورية التركية، على جهوده القيمة من أجل إدارته الناجحة للدورة، كما أعرب عن شكره نائب 

الخاص وتقديره لجميع رؤساء الوفود، وجميع الذين ساهموا في االجتماع، ومؤسسات منظمة التعاون 

 اإلسالمي المشاركة ومكتب تنسيق الكومسيك.

القتصاد الوطني خالد االصيلي ببيان باسم جميع الدول وأدلى رئيس وفد دولة فلسطين، معالي وزير ا .55

المشاركة، وشكر جميع المشاركين على مساهماتهم في اإلدارة الناجحة لالجتماع، كما شكر الجمهورية 

التركية على كرم الضيافة خالل هذا االجتماع. قدم األصيلي تعازيه لمن فقدوا أرواحهم في الهجوم اإلرهابي 

 بول، وأعرب عن أطيب تمنياته بالشفاء من هذه األوقات الصعبة. الذي وقع في إسطن

وأكد معالي األصيلي على أهمية إدراج التعاون الرقمي الذي يأتي في الوقت المناسب للغاية نظرا  إلى  .56

 االتجاهات والمتطلبات العالمية نحو الرقمنة؛ في جدول أعمال الكومسيك. 
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قتصادية األخيرة في فلسطين، أعرب عن شكره الخاص لجميع وبعد أن أشار بإيجاز إلى التطورات اال .57

نوفمبر )في هذا اليوم(  29البلدان اإلسالمية على وقوفها إلى جانب الشعب الفلسطيني، مؤكدا على تاريخ 

 الذي يصادف أيضا اليوم الدولي للتضامن مع الشعب الفلسطيني.

لجمهورية التركية، كلمة ختامية. شدد سعادة السيد وأخيرا ، ألقى سعادة السيد فؤاد أوقطاي، نائب رئيس ا .58

أوكتاي على آثار الجائحة في جميع أنحاء العالم وذكر أن االقتصاد العالمي ال يزال عرضة ألزمات إضافية 

بسبب المخاوف المتزايدة بشأن تغير المناخ وانعدام األمن الغذائي وأزمات الموارد الطبيعية مثل نقص 

ا أكد معالي أوقطاي أنه مع زيادة تكاليف المدخالت في العديد من القطاعات بما في ذلك المياه والطاقة. كم

الطاقة والمنتجات الزراعية التي انخفض إنتاجها خالل الوباء، يشهد العالم ارتفاعا  كبيرا  في معدالت 

ستوى السياسة التضخم. باإلضافة إلى ذلك، أكد معالي أوقطاي على أن التطورات الهامة الفعالة على م

 العالمية خالل األشهر األخيرة؛ جلبت معها أعباء اقتصادية ثقيلة على عدة مستويات.

وأشار معالي أوقطاي إلى أن الدور النشط الذي تلعبه تركيا في ممر الحبوب في منطقة البحر األسود قد  .59

مكَّن من الحفاظ على التجارة الدولية للمنتجات الزراعية، ويسهل الوصول إلى هذه المنتجات التي تعتبر 

 ضرورية لبلدان كثيرة. 

ا حاسم   .60 ا في تعزيز التعاون وكذلك زيادة رفاهية البلدان؛ كانت أبرزت أوقطاي أن التجارة التي تلعب دور 

 السمة المركزية في تطوير التعاون داخل منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

وفي هذا السياق، أعرب سعادة السيد أوقطاي عن خالص شكره وتقديره لجميع الدول األعضاء في لجنة  .61

نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون  المفاوضات التجارية على تعاونهم وجهودهم من أجل تشغيل

. كما شدد سعادة السيد أوكتاي على أن فعالية نظام األفضلية التجارية لمنظمة التعاون TPS-OICاإلسالمي 

اإلسالمي ستكون عالمة فارقة لبداية حقبة جديدة للعالقات االقتصادية ولتوسيع التعاون القائم في جميع 

 مية، والتي تشترك في القيم التاريخية والثقافية المشتركة. المجاالت بين الدول اإلسال

كما شدد معالي أوقطاي على أن هذه المبادرة الهامة لن تقتصر على البلدان المشاركة الحالية وعلى مجال  .62

التعاون التجاري، بل ستجذب إيلها بلدانا  أخرى، وتجمع فرصا  جديدة في مجاالت تعاون أخرى. وفي هذا 

كد معالي أوقطاي على اعتقاده بضرورة تحسين نظام األفضلية التجارية وتمهيد الطريق لترتيبات الصدد، أ

 تجارية أكثر شموال  تستفيد منها جميع البلدان المشاركة.

كما ذكر سعادة السيد أوكتاي أن مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي سيوفر تسوية موثوقة  .63

التجارية واالستثمارية. كما شدد على أن تشغيل مركز التحكيم التابع لمنظمة  وسريعة وفعالة للنزاعات

التعاون اإلسالمي هو مثاٌل مشجٌع للمساعي األخرى في مجاالت التعاون المختلفة. وشكر سعادة السيد 

 أوكتاي جميع أصحاب المصلحة الذين ساهموا في هذه العملية.

، لتعميق التعاون بين OIC-COMCEC 50المؤشر اإلسالمي كما أكد سعادة السيد أوقطاي على أهمية  .64

أسواق األوراق المالية في الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، وال سيما إصدار صندوق أسهم 

لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك كأداة استثمار ملموسة. وفي هذا السياق، وفي  50المؤشر اإلسالمي 

دول، دعا معالي أوقطاي جميع  7لى اكتمال البنية التحتية الفنية للصندوق في معرض تسليط الضوء ع

أصحاب المصلحة للعمل مع ا من أجل استخدام الصندوق كأداة استثمار في أسواق األوراق المالية للدول 

 األعضاء األخرى في الفترة المقبلة. 

حيث تنفيذ مبادرات مثل بورصة الذهب  وأشار معالي أوقطاي إلى أن تسريع الجهود له أهمية كبيرة من .65

والبورصة العقارية كمشاريع مهمة لمنتجات االستثمار الرقمي القائمة على المعادن الثمينة والعقارات، 

 ودعا جميع البلدان الشقيقة للمساهمة في هذه المشاريع.
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عية نتيجة جائحة وأضاف معالي أوقطاي مؤكدا  على أهمية موضوع "التقديم الفعال للمساعدة االجتما .66

" كموضوع للجلسة الوزارية لتبادل اآلراء. وأشار إلى أهمية المساعدة االجتماعية في تحقيق 19-كوفيد

 العدالة في الدخل والتخفيف من حدة الفقر. 

عالوة على ذلك، أعرب معالي أوقطاي عن أن المنصات الرقمية أصبحت اليوم أداة مهمة لتوفير الخدمات  .67

بر سرعة  وكفاءة  وشفافية .  وفي هذا الصدد، ذكر معالي أوقطاي أن الكومسيك بإدراكها العامة بشكل أك

لهذه الضرورة، أضافت بندا  جديدا  على جدول أعمالها العام الماضي، وأنشأت منتدى الكومسيك للتحول 

 الرقمي عالي المستوى لتعميق التعاون في مجال التحول الرقمي. 

ي على أهمية موضوع الجلسة الوزارية لتبادل اآلراء في العام المقبل، وهو وأخيرا، شدد معالي أوقطا .68

 "زيادة قدرة الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في التجارة اإللكترونية".

 

واختتم سعادة السيد فؤاد أوكتاي بيانه معرب ا عن شكره لجميع وفود الدول األعضاء، واألمانة العامة لمنظمة  .69

اإلسالمي، ومكتب تنسيق الكومسيك، ومؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية التعاون 

 األخرى على مساهماتها النشطة والقيمة.

 )مرفق نص البيان الختامي لمعالي فؤاد أوقطاي مرفق في الملحق السابع(  

لى موقع الويب الخاص ستكون جميع الوثائق المقدمة إلى دورة الكومسيك الثامنة والثالثين متاحة ع .70

 (.www.comcec.orgبالكومسيك: )

------------ 
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Original: English    

  

LIST OF PARTICIPANTS 

 

COMCEC 38TH MINISTERIAL SESSION  

(November 26th-29th, 2022) 

 

A. MEMBER COUNTRIES OF THE OIC 

 

PEOPLE'S DEMOCRATIC REPUBLIC OF ALGERIA 

 

-Mr. M. SOFIANE MIMOUNI 

Ambassador, Embassy of Algeria in Ankara 

- Mr. TAREK ALLOUNE 

Sub-Director, Ministry of Trade and Export Promotion 

-Ms. GUEMAZ NACERA 

Director of Coordination and Monitoring of Digitization, Ministry of Digitization and 

Statistics 

-Mr. EL MOHRI HICHEM 

First Secretary For Economic Affairs, Embassy of Algeria to Ankara 

- Mr. MOUDACHE RAFIK 

Director of Cooperation and legal affairs, Ministry of Digitalization and Statistics 

-Mr. HAMITI AMEZIANE 

Protocol of Ambassador Of Algeria to Ankara, Embassy of Algeria to Ankara 

 

REPUBLIC OF AZERBAIJAN 

-H.E. SAHİB MAMMADOV 

Deputy Minister, Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan 

-Mr. TABRİK BABAYEV 

Leading Adviser, Ministry of Economy of the Republic of Azerbaijan 

 

KINGDOM OF BAHRAIN 

-H.E. OSAMA ALASFOOR 

Minister of Social Development, Ministry of Social Development 

-Ms. SAHAR ALMANNAI 

Undersecretary, Ministry of Social Development 

-Mr. HASHEM SAYED MANSOOR ALAWI KADHEM 

Counsellor, Embassy of the Kingdom of Bahrain in the Republic of Türkiye 

-Mr. MISHAL KHALID 

Director of Minister's Office, Ministry of Social Development 

-Mr. MOHAMED YAQOOB YUSUF ABDULLA ALABDULLA 

Diplomat, Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Bahrain 

 

 

 

PEOPLE'S REPUBLIC OF BANGLADESH 

-H.E. TIPU MUNSHI 

Commerce Minister, Ministry of Commerce 

-Mr. MD ABDUS SAMAD AL AZAD 

Joint Secretary, Ministry of Commerce 
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-Mr. MOHAMMED NORE ALAM 

Consul General, the Consulate General of Bangladesh 

-Mr. ALP ARSLAN MCKINLEY 

Protocol Coordinator, Bangladesh Consulate Istanbul 

 

REPUBLIC OF BENIN 

-Mr. HYACINTHE MONTCHO 

Director of Studies and Aid Development, Coordination 

 

BRUNEI DARUSSALAM 

-H.E. Dr. MOHD AMIN LIEW ABDULLAH 

Minister of Finance and Economy, Ministry of Finance and Economy 

-H.E. MOHAMMAD SHAFIEE HAJIKASSIM 

Ambassador Extraordinary & Plenipotentiary, Embassy of Brunei Darussalam 

-Ms. MAY FAEZAH AHMAD ARIFFIN 

Permanent Secretary, Ministry of Finance and Economy 

-Ms. SHARIFAH AMALINA MALAI AHMAD MURAD 

Officer, Ministry of Home Affairs 

-Ms. NOR AZEMAH ABD SAHAMD 

Officer, Ministry of Finance and Economy 

-Mr. MUHAMMAD ADİB BİN HAJIBUSRAH 

Communication Attaché, Embassy of Brunei Darussalam 

 

BURKINA FASO 

-Mr. WENDBE FERDINAND YOUGBARE 

General Manager of Digital Transformation, Ministry of the Digital Transition of Posts and 

Electronic Communications 

-Mr. SIDI MOHAMED GALIAM OUEDRAOGO 

General Manager of Electronic Communications Infrastructures, Ministry of the Digital 

Transition of Posts and Electronic Communications 

-Dr. YAYA TRAORE 

Technical Secretary for analysis and strategic studies, Ministry of the Digital Transition of 

Posts and Electronic Communications 

 

REPUBLIC OF CAMEROON 

-H.E. ALAMINE OUSMANE MEY 

Minister, Ministry of Economy, Planning and Regional Development 

-H.E. TCHATCHOUWO VICTOR 

Ambassador, Cameroon Embassy in Ankara 

-Mr. BOUBA AOUSSINE 

Technical Advisor, Ministry Trade 

-Mr. ETOH SANGON GEORGES 

Diplomat, Cameroon Embassy in Ankara 

-Mr. OKONO JEAN GILLES 

Director of Asia Affairs 

-Mr. MOHAMADOU AWAL 

Ingenieur, Anor 

 

REPUBLIC OF CHAD 

-H.E. WALENDOM ROBERTINE 
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Minister of Industry and Trade, Ministry of Industry and Trade 

-H.E. Amb. ADOUM DANGAI NOKUR GUET 

Ambassador, Embassy of Chad in Ankara 

-Mr. IBRAHIM SOUGOUMA ALI 

Cabinet of Minister de Industry and Commerce 

-Ms. BRAHIM DJABAYE HAOUA 

National Focal Point of COMCEC, Minister of Industry and Trade 

 

REPUBLIC OF COTE D'IVOIRE 

-H.E. LOGBO MYSS BELMONDE DOGO 

Minister, Ministry of Solidarity and Fight against Poverty 

-H.E. COULIBALY DRISSA 

Ambassador of Côte d'Ivoire to Saudi Arabia and Permanent Representative to OIC, Embassy 

of Côte d'Ivoire to Saudi Arabia 

-H.E. TOURE KHADIDJATA 

Ambassador, Embassy of Cote D’îvore in Ankara 

-Ms. MINTEHANKA KOULEON 

Technical Advisor, Ministry of Solidarity and Fight against Poverty 

-Mr. MAMADOU DOSSO 

Counsellor, Embassy of Côte d'Ivoire to Saudi Arabia 

-Ms. OSSEPE VIRGINIE YAPO 

Director of Humanitarian Action, Ministry of Solidarity and Fight against Poverty 

-Mr. KOUE PIERRE FRANCIS BOLOU 

First Secretary, Embassy of Cote D’îvore 

-Mr. KONE ZANA 

First Secretary, Embassy of Cote Dîvore a Ankara 

 

ARAB REPUBLIC OF EGYPT 

-Ms. IBTISSAM HASSAN 

Deputy Assistant Foreign Minister for Regional Economic Communities and Organizations, 

Egyptian Ministry of Foreign Affairs 

 

 

REPUBLIC OF GABON 

-H.E. YVES FERNAND MANFOUMBI 

Minister, Ministry of Trade 

-H.E. Dr. GUY PATRICK OBIANG 

Minister, Ministry of Health and Social Affairs 

-Ms. HUGUETTE BLANCHE ABODO YOMBIENI 

Deputy Minister, Ministry of Digital Economy 

-H.E. JEAN BERNARD AVOUMA 

Ambassador, Embassy of Gabon in Ankara 

-Mr. BARTHELEMY NGOULAKIA 

General Secretary, Ministry of Trade, SMEs 

-Mr. RODRİGUE NDOUMADIAMBA 

Secretary General of the Ministry of Digital Economy, Ministry of Digital Economy 

-Mr. YVON FABRICE MOMBO 

Chief of Staff to the Minister of Trade, SMEs, Ministry of Trade, SMEs 

-Mr. THIBAULT IFOUNGA 

Protocol, Embassy of Gabon in Ankara 
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-Mr. ZEPHIRINE ETOTOWA 

Director General of Trade, Ministry of Trade, SMEs 

-Mr. GAEL NDJINDJI 

Aide-de-camp, Ministry of Digital Economy 

-Mr. PIERRE MOUSSAVOU 

Advisor, Ministry of Health and Social Affairs 

-Ms. NGOUONİ VİVİANE 

Director Ambassador, Ministry Of Foreign Affairs 

-Ms. SEBA KOHO EP EVA HERTA AUDREY 

Consul of Presıdent Republıc, President Republıc 

-Mr. RODRIGUES MOUGNANGA 

Aide-de-camp of the Minister of Trade, SMEs, Ministry of Trade, SMEs 

-Ms. NDONG NIZE AMINATOU 

Ambassador Debuted Director General, Embassy Debuted Director General 

-Ms. ABEGUE OWONO BERNICE 

Consul of Foreign Affairs, Consul of Foreign Affairs 

 

REPUBLIC OF GAMBIA 

-H.E. BABUCARR OUSMAILA JOOF 

Minister of Trade, Industry, Regional Integration and Employment, Minister of Trade, 

Industry, Regional Integration and Employment 

-H.E. CHERNO MARENAH 

Deputy Ambassador, Gambia Embassy, Ankara 

-H.E. FATOU S KINTEH 

Minister of Gender, Children and Social Welfare, Ministry Of Gender, Children and Social 

Welfare 

 

-H.E. OUSMAN A BAH 

Minister of Communications and Digital Economy, Ministry of Communications and Digital 

Economy 

-Mr. PETER MENDY 

Principal Energy Officer, Industry and Energy 

-Mr. ASSAN LS JAMMEH 

Senior Development Planning Officer, Ministry of Communications and Digital Economy 

-Mr. DAWDA L CEESAY 

Permanent Secretary, Office of the Vice President 

-Mr. KAJALI SONKO 

Deputy Permanent Secretary, Ministry Of Gender, Children and Social Welfare 

-Mr. LAMIN DAMPHA 

Permanent Secretary, Ministry of Trade, Industry, Regional Integration and Employment 

-Mr. SERING FALU NJIE 

Development Adviser, Office of the Vice President 

-Mr. OUSMAN BOJANG 

Director of Trade, Ministry of Trade 

-Mr. LANG LOUM 

Deputy Director ICT, Ministry of Communications and Digital Economy 

-Ms. RAMATOULİE SARR 

Deputy Permanent Secretary, Office of the Vice President 

-H.E. Amb. LANG YABOU 

Permanent Secretary, Foreign Ministry Banjul 
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REPUBLIC OF GUINEA 

 

-Ms. BINTA TELIVEL DIALLO 

Charge D'affaures, Embassy of Republic Of Guinea 

 

REPUBLIC OF INDONESIA 

-H.E. Dr. LALU MUHAMAD IQBAL 

Ambassador, Embassy in Türkiye 

-Mr. IİD MİSBAHUDDİN NAFİS 

Vice Consul, Permanent Representative of the Republic of Indonesia to OIC in Jeddah, Saudi 

Arabia 

-Mr. JONERİ ALİMİN JONERİ 

Counselor, Permanent Representative of the Republic of Indonesia to OIC in Jeddah, Saudi 

Arabia 

-Mr. IMAM ASARI 

Consul General, Consulate General of the Republic of Indonesia 

-Ms. SHANTİ DAMAYANTİ 

Consul, Consulate General of Indonesia in Istanbul 

 

 

ISLAMIC REPUBLIC OF IRAN 

-Mr. MOJTABA GHAFOURI 

Expert for International Trade and Financial Institutions, Ministry of Foreign Affairs 

-Mr. JAFARI KOROUSH 

Economic Counselor 

 

HASHEMITE KINGDOM OF JORDAN 

-H.E. Amb. ISMAIL ISSA ISMAIL RIFAIE 

Ambassador of the Hashemite Kingdom of Jordan, Hashemite Kingdom of Jordan Embassy in 

Ankara 

-Mr. ABDALRAHEEM MAHMOUD ALHYARI 

Gulf Countries and Neighboring Countries Section Head Foreign Trade Policy Directorate, 

Ministry of Industry, Trade & supply 

-Mr. LAITH ALMRASHID 

Industrial Engineer, Ministry of Industry, Trade & Supply 

-Ms. HEBA QARARAA 

International Representation Officer, Ministry Of Digital Economy and Entrepreneurship 

-Mr. YUSUF SUN 

Translator of H.E. Mr. Ismail Issa Ismail Rifaie, Hashemite Kingdom of Jordan 

 

REPUBLIC OF KAZAKHSTAN 

-H.E. Amb. YERKEBULAN SAPİYEV 

Ambassador of the Republic of Kazakhstan to the Republic of Türkiye, Embassy of the 

Republic of Kazakhstan to the Republic of Türkiye 

-Mr. BEKAIDAR SARY 

First Counselor, Kazakhstan Embassy in Ankara 
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THE STATE OF KUWAIT 

 

-Ms. ASEEL ALMUNIFI 

Undersecretary of the Ministry of Finance, Ministry of Finance 

-Dr. AMMAR ALHUSAINI 

Acting Director General, Central Agency for Information Technology 

-H.E. MOHAMMAD ALSHARJI 

Consul General, the General Consulate of the State Of Kuwait In Istanbul 

-H.E. Amb. WAEL ALENZI 

Ambassador of the State of Kuwait to Turkey, Embassy of the State of Kuwait 

-Mr. HAMAD ALMUTAIRI 

First Secretary Vice Consul General, the General Consulate Of The State Of Kuwait In 

Istanbul 

-Mr. MUHANNA ALMUHANNA 

Diplomatic Attaché, The General Consulate Of The State Of Kuwait In Istanbul 

-Mr. TALAL ALNAMASH 

Acting Assistant Under Secretary for Economic Affairs, Ministry of Finance 

-Mr. SAAD ALRASHIDI 

Director of International Economic CO-operation Department, Ministry of finance 

-Ms. FATMA ALKANDARİ 

Economic first analyst, Ministry of finance 

-Mr. MOHAMMAD ALSHEETAN 

First Secretary, Ministry of Foreign Affairs Kuwait 

-Mr. JASEM ABOMARZOUQ 

First Secretary, Embassy Of The State Of Kuwait To Turkey 

-Mr. ABDÜLMECİT SARIKAYA 

Officer, Embassy Of The State Kuwait 

 

REPUBLIC OF LEBANON 

-H.E. Amb. GHASSAN MOALLEM 

Ambassador, Embassy of Lebanon to Türkiye 

-Ms. NASRALLAH ROULA 

COMCEC Trade Focal Point and Digital Focal Point, Ministry of Economy and Trade 

 

LIBYA 

-H.E. MOHAMMED A M HAWEG 

Minister of Economy and Trade, Ministry of Economy and Trade 

-Mr. ESAM S ALMALHOUF 

Head of Organizations Department, Ministry of Economy 

-Mr. EMAD ASHOUR 

Officer, Information Office 

-Mr. EZZEDIN MABROUK MOSSADEG 

Head of Foreign Trade and International Cooperation Department, Foreign Trade and 

International Cooperation Department 

-Mr. TARIQ EMHAMED AL- NAJJAR 

Head of Administrative and Financial Affairs, Administrative and Financial Affairs 

-Mr. SALAHEDDEN ALKASAH 

Consul General in İstanbul 
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MALAYSIA 

-Mr. MOHAMAD HADİ BINHAMZAH 

Head of Strategies & Policies, Halal Development Corporation/MITI Malaysia 

-Ms. NOR HASNAH BADRODDİN 

Senior Director, Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

-Ms. MARDIANA YUSOF 

Principal Assistant Director, Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

-Mr. FARHAN SHABRI 

Assistant Director, Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

-Mr. ZAHİRUDDİN BASİRAN 

Trade Commissioner, Malaysia External Trade Development Corporation 

-Ms. FAİZA NOOR MOHDNANDARİ 

Principal Assistant Director, Ministry of Women, Family and Community Development 

-Ms. SYARIFAH NOR AMIRAH BINTI SYED SHAMSUDIN AMIRAH 

Consul, Consulate General of Malaysia, Istanbul 

-Mr. ALI SAMAT 

Assistant Secretary, Ministry of Women, Family and Community Development 

-Prof. Dr. MARCO TİEMAN 

Consultant to IsDB, Halal Development Corporation 

-Ms. MASİTA ISA 

Director, Ministry of International Trade and Industry (MITI) 

 

ISLAMIC REPUBLIC OF MAURITANIA 

-Mr. IMAM SAFF MOHAMED SALEM 

Director, Ministry of Digital Transformation, Innovation and Modernization of 

Administration 

-Mr. ISSELMOU NEBACHE AMAR 

Project Manager, Ministry of Digital Transformation, Innovation and Modernization of 

Administration 

 

KINGDOM OF MOROCCO 

-Mr. RAHAL ABDELOUAHED 

Director General of Trade, Ministry Of Industry and Trade 

-Mr. BENABDOUH YOUSSEF 

Head of Department Trade Relations with Arab and Islamic Countries, Ministry Of Industry 

and Trade 

-Mr. WASSIM EDDAHIL 

Diplomat (Counsellor), Embassy of the Kingdom of Morocco 

 

REPUBLIC OF MOZAMBIQUE 

- Ms. CUSTODIA PAUNDE 

Deputy Director General, Mozambique Investment and Exports Promotion Agency 

 

REPUBLIC OF NIGER 

-Mr. IBRAHİM ABDOU 

Secretary General, Ministry of Commerce 

-Mr. YACOUBA MOUNKAİLA 

The Chargé D’affaures, Embassy of Niger in Ankara 
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FEDERAL REPUBLIC OF NIGERIA 

-H.E. Amb. ZUBAIRU DADA 

Minister of State for Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria, Ministry of Foreign 

Affairs of the Federal Republic of Nigeria 

- Amb. YAHYA LAWAL 

Ambassador of the Federal Republic of Nigeria to the Kingdom of Saudi Arabia, Embassy of 

the Federal Republic of Nigeria, Riyadh, Saudi Arabia 

-H.E. Amb. ISMAİL ABBA YUSUF 

Nigerian Ambassador to the Republic of Türkiye, Embassy of the Federal Republic of Nigeria 

-H.E. Amb. BAKORİ ALİYU USMAN 

Director, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria 

-Dr. ABDULLAHİ BALA ISA 

Senior Adviser to the Honorable Minister of State for Foreign Affairs of the Federal Republic 

of Nigeria, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria 

-Mr. MURTALA JIMOH 

Deputy Director, Ministry of Foreign Affairs of the Federal Republic of Nigeria 

-Mr. ZAYYAD HABU ABDUSSALAM 

First Counselor (Political & Economic), Embassy of the Federal Republic of Nigeria 

-Mr. MUHAMMAD SANİ CHİROMA 

Trade and Investment Attaché, Embassy of the Federal Republic of Nigeria 

-Mr. KHALİLU MOHAMMED 

Second Secretary, Embassy of Nigeria, Ankara, Turkey 

 

SULTANATE OF OMAN 

-H.E. DR SAID ALSAQRI 

Minister of Economy, Ministry of Economy 

-Mr. EMAD ALAJMI 

Director General of Foreign Economic Relations, Ministry of Economy 

-H.E. Dr. QASIM ALSALHI 

Ambassador of the Sultanate of Oman to Türkiye, Embassy of the Sultanate of Oman / 

Ankara 

-Mr. YOUSUF ALRAWAHI 

Director of coordination and follow up department, Ministry of Economy 

-Mr. FAISAL ALNABHANI 

Director of International Cooperation, Ministry of Commerce, Industry & Investment 

Promotion 

-Mr. YARAB ALRASHDI 

Economic Relations Specialist, Ministry of Economy 

-Ms. INCI TAHA 

Private Assistant To The Ambassador Of The Sultanate Of Oman, Embassy Of The Sultanate 

Of Oman / Ankara 

-Mr. MUHAMMED SİPAHİOĞLU 

Responsible For Public Relations At The Sultanate Of Oman, Embassy Of The Sultanate Of 

Oman / Ankara 

-Mr. JUMA ALSHIYADI 

The Customs Manager of Muscat International Airport, Royal Oman Police 

 

ISLAMIC REPUBLIC OF PAKISTAN 

-H.E. FAISAL KARIM KUNDI 

Special Assistant to the Prime Minister, Poverty Alleviation & Social Safety 
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-H.E. YOUSAF JUNAİD 

Ambassador of Pakistan, Embassy of Pakistan in Turkey 

-H.E. NAUMAN ASLAM 

Consul General, Consulate General of Pakistan 

-Mr. HUSHAM AHMED 

Counsellor of Embassy of Pakistan in Turkey, Embassy of Pakistan 

-Ms. TUNA EVMEZ 

Trade Development Officer, Consulate General of Pakistan 

 

THE STATE OF PALESTINE 

-H.E. KHALED OSAILY 

Minister of National Economy, Ministry Of National Economy 

-Mr. LAITH DRAGHMEH 

Director General of Minister Office, Ministry of telecommunications and technology 

-Ms. SUHA AWADALLAH 

CHIEF OF STAFF-General Director of international Relations, Ministry Of National 

Economy 

-H.E. FAED MUSTAFA 

Palestinian ambassador to Turkey, Embassy of the state of Palestine to the Republic of Turkey 

-Ms. ISRAA MILHEM 

Director of international org, Ministry of National Economy 

-Ms. RANA ABUSEBA 

Commercial attaché, Embassy of the state of Palestine to the Republic of Turkey 

-Mr. MUATH JABARI 

Director of the Office of the Minister of Economy, Ministry Of National Economy 

-Ms. AMAL KHAIRALDEEN 

Communication Officer, Ministry of telecommunications and technology 

 

STATE OF QATAR 

-H.E. MOHAMED BİN HAMAD ALTHANİ 

Minister of Commerce and Industry, Minister of Commerce and Industry 

-Mr. JASSİM MOHAMMED ALANSARİ 

Director of Minister Office, Minister of Commerce and Industry 

-Mr. SALEH ABDULLA ALMANA 

International Cooperation Director, Minister of Commerce and Industry 

-Mr. SAEED MOHAMMED ALBRAİDİ 

Head of Regional and International Organizations, Minister of Commerce and Industry 

-Ms. SALMA ABDULLA ALDOSARI 

International Cooperation Researcher, Minister of Commerce and Industry 

 

KINGDOM OF SAUDI ARABIA 

-H.E. Dr. MAJED ALKASABİ 

Minister of Commerce, Chairman of the Board of Directors of the General Authority of 

Foreign Trade, Ministry of Commerce 

-H.E. Dr. SAAD ALKASABİ 

Governor of the Saudi Standards, Metrology and Quality Organization (SASO), The Saudi 

Standards, Metrology and Quality Organization (SASO) 

-Mr. MOHAMMED ALABDULJABBAR 

Governor of the General Authority for Foreign Trade, General Authority for Foreign Trade 

-Mr. JIHAD ALHUTHAIL 
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General Manager of International Organizations, General Authority of Foreign Trade 

-Mr. ALTUWAIJRI AHMED 

General Director of International Cooperation, Ministry of Communications and Information 

Technology 

 

REPUBLIC OF SENEGAL 

-H.E. ABDOU KARIM FOFANA 

Minister of Commerce, Trade Consummation and Smes 

-H.E. CHEİKH GUEYE 

Ambassador, Senegal Embassy 

-Mr. BADJI ANSOU 

Director of Foreign Trade, Ministry of Trade, Consumption and SMEs 

-Mr. NDAO SAMBA 

General Secretary, Ministry of Trade, Consumption and SMEs 

 

REPUBLIC OF SIERRA LEONE 

-H.E. Amb. Dr. IBRAHİM JALLOH 

Ambassador, Embassy of the Republic of Sierra Leone, Riyadh 

-Mr. TAMBA EDWARD JUANA 

Permanent Secretary, Ministry of Information and Communications 

-Mr. AHMED TEJAN KABBA 

Counsellor/Head of Chancery, Embassy of the Republic of Sierra Leone, Riyadh 

-Mr. MOHAMED SULAİMAN SANKOH 

First Secretary, Embassy of the Republic of Sierra Leone, Riyadh 

 

REPUBLIC OF SOMALIA 

-H.E. Dr. JIBRIL ABDIRASHID HAJI 

Minister, Ministry of Commerce and Industry 

-Mr. MOHAMED ISSAK IBRAHIM 

Advisor for International Cooperation, Ministry of Foreign Affairs & International 

Cooperation, Somalia 

-Ms. IDIL MOHAMED 

Assistant of the Minister, Ministry of Commerce and Industry 

 

-Mr. IBRAHIM HASSAN MOHAMUD 

First Secretary, Embassy of the Federal Republic of Somalia in Türkiye 

 

REPUBLIC OF SUDAN 

-H.E. GIBRIL IBRAHIM MOHAMED 

Minister of Finance and Economy, Ministry of Finance and Economy 

-H.E. Amb. NADİR YOUSIF ELTAYEB BABIKER 

Ambassador of Sudan to Türkiye, Sudan Embassy Ankara 

-Ms. MAI MOHAMMED MUSTAFA EJAMI 

First Secretary, Sudan Embassy Ankara 

-Mr. ABDELAZİZ IDRİS KEYOU ADAM 

Delegation of Minister of Finance, Minister of Finance of Sudan 

-Mr. ELTAHİR ABDELRAHMAN FADUL OSHAR 

Official (Minister of Finance delegation), Minister of Finance of Sudan 

-Mr. IBRAHİM ABDELRAHMAN LUGMA MOHAMED 

Delegation of Minister of Finance, Minister of Finance of Sudan 
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REPUBLIC OF TAJIKISTAN 

-Mr. ASHRAFJON GULOV 

Ambassador of the Republic of Tajikistan to the Republic of Türkiye, Republic of Tajikistan 

-Mr. HAKİM ISMOİLZOD 

Economic and Trade Counselor, Embassy of the Republic of Tajikistan to the Republic of 

Türkiye 

-Mr. ALİDOD SAFARZODA 

Attaché of the Embassy of the Republic of Tajikistan to the Republic of Türkiye, Embassy of 

the Republic of Tajikistan to the Republic of Türkiye 

 

REPUBLIC OF TOGO 

-H.E. KAMALA BIDIALOU 

Ambassador, Embassy of Togo in Ankara charge de affairs 

 

REPUBLIC OF TUNISIA 

-H.E. REBHI EP HAMZA FADHILA 

Minister, Ministry Of Trade and Exports Development 

-Mr. EL IFA MOHAMEDJAMEL 

Deputy General Director, Ministry of Trade and Exports Development 

-Mr. BEN DRİSS BRAHİM 

Chef de comity de promotion social, minister des affaires social 

 

TÜRKİYE CUMHURİYETİ 

-H.E. FUAT OKTAY 

Vice President of the Turkish Republic, Presidency of the Republic of Türkiye 

-H.E. DERYA YANIK 

Minister, Ministry of Family and Social Services 

-H.E. Dr. MEHMET MUŞ 

Minister of Trade, Ministry of Trade 

-H.E. İBRAHİM ŞENEL 

President, Presidency of Strategy and Budget of the Presidency of the Republic of Türkiye 

-H.E. Dr. ALİ TAHA KOÇ 

President, Digital Transformation Office (DTO) of the Presidency of the Republic of Türkiye 

-H.E. MUSTAFA TUZCU 

Deputy Minister, Republic of Türkiye - Ministry of Trade 

-Mr. İSMAİL ERGÜNEŞ 

Deputy Minister, Ministry of Family and Social Services 

-H.E. Prof. Dr. ŞAHAP KAVCIOĞLU 

Governor of Central Bank of the Republic of Türkiye, OIC-COMCEC Central Banks Forum 

-Ms. ERİŞAH ARICAN 

Chairperson, Borsa Istanbul 

-Mr. RIDVAN AĞAOĞLU 

Vice President, Presidency of Strategy and Budget of the Presidency of the Republic of 

Türkiye 

-Dr. FATIH GÖKYURT 

Vice President, KOSGEB 

-Mr. MUSTAFA RIFAT HİSARCIKLIOĞLU 

President, TOBB 

-H.E. Amb. MEHMET METIN EKER 
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Ambassador Turkish Permanent Representative to the OIC, Turkish Permanent Mission to the 

OIC  

-Mr. MEHMET DEMİRCİOĞLU 

General Director, Ministry of Family and Social Services, General Directorate of Social 

Assistance 

-Mr. CENK URAZ 

Deputy Director General, MFA 

-Mr. AHMET VOLKAN GUNGOREN 

Deputy General Director, Ministry of Agriculture and Forestry 

-Mr. MURAT MUŞTU 

Head of Department, Ministry of Trade of Türkiye/Directorate General for Agreements and 

the EU Affairs 

-Mr. KURSAD ATİLLA OZDEMIR 

Head of the Department, Ministry of Family and Social Services, General Directorate of 

Social Assistance 

-Mr. VOLKAN IŞIKLI 

Advisor, Ministry of Family and Social Services 

-Mr. GÜRÇAY ŞEKER 

Advisor to the Minister, Republic of Türkiye Ministry of Treasury and Finance 

-Ms. ZEYNEP BİÇER 

Second Secretary, Ministry of Foreign Affairs 

-Mr. CEVDET AKYILDIZ 

Director, OIC-COMCEC Central Banks Forum 

-Mr. MAHMUT AYDOGMUS 

Director - International Relations, Borsa İstanbul 

-Mr. MAHMUT VARLI 

Manager, Borsa İstanbul 

-Mr. MUSTAFA BAYBURTLI 

Head of EU and International Department, TOBB 

 

TURKMENISTAN 

-H.E. BEGMYRAT ALLAKBAYEV 

Deputy Minister of Finance and Economy, Ministry of Finance and Economy 

-Mr. KERİMBERDİ GELDİYEV 

Main Specialist of Investment policy department, Ministry of Finance and Economy 

-Ms. BAGUL KERİMOVA 

Attaché of the International Organizations Department, Ministry of Foreign Affairs of 

Turkmenistan 

 

REPUBLIC OF UGANDA 

-H.E. Amb. NUSURA OMAR TİPERU 

Ambassador of the Republic of Uganda, Embassy of the Republic of Uganda 

-Mr. JOSEPH BARİGYE 

First Secretary, Embassy of the Republic of Uganda 

 

STATE OF THE UNITED ARAB EMIRATES 

- H.E. ABDULLA ALMARRI 

Minister of Economy 

-H.E. Amb. SAEED THANİ HAREB ALDHAHERI 

Ambassador of UAE to the Republic of Türkiye, Embassy of United Arab Emirates 
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-Mr. AHMED SALAMA 

Economy Advisor, Embassy of United Arab Emirates 

-Mr. JUMA MOHAMMED ALKAIT 

Assistant of Undersecretary, Ministry of Economy 

-Mr. SAEED SAQER 

Consul general, Consulate general of United Arab Emirates 

-Mr. AHMAD ABDULLA BINSULAIMAN 

Head of International Organizations, Ministry of Economy 

-Dr. SAIF SALEM ALHUMRANI 

Minister coordinator, Ministry of Economy 

-Mr. FAHRETTIN GOKAY 

Public relation, Consulate General of U.A.E 

 

REPUBLIC OF YEMEN 

-H.E. OMAR ABDULAZİZ ABDULGHANİ ALAGHBARİ 

Deputy Minister for International Cooperation, Ministry of planning and International 

Cooperation 

-H.E. MOHAMED TURIQ 

Ambassador, Yemen Embassy in Ankara 

-Mr. RAYDAN KHULOB 

First Secretary, Yemen Embassy in Ankara 

 

B.OBSERVER COUNTRIES 

 

RUSSIAN FEDERATION 

-Mr. ANDREY BURAVOV 

Consul General, Consulate General of the Russian Federation in Istanbul 

-Mr. ARTEM TIMOSHCHENKO 

Attaché, Consulate General of the Russian Federation in Istanbul 

 

KINGDOM OF THAILAND 

-H.E. APİRAT SUGONDHABİROM 

Ambassador, Ankara, Royal Thai Embassy 

-Mr. POONSAK KHUNUDOM 

Minister Counsellor Commercial, Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

-Ms. PİYA KESKİN 

Commercial Officer, Office of Commercial Affairs, Royal Thai Embassy 

-Ms. ANİSSA NAKSEWEE 

First Secretary, Royal Thai Embassy, Ankara 

 

TRNC 

-H.E. OLGUN AMCAOĞLU 

Minister of Economy and Energy, Ministry of Economy and Energy 

-Mr. ŞAHAP AŞIKOĞLU 

Undersecretary, Ministry of Economy and Energy, Ministry of Economy and Energy 

-H.E. SENİHA BİRAND ÇINAR 

Consul General, Consulate General of TRNC in Istanbul, Consulate General of TRNC in 

Istanbul 

-Mr. MEHMET TUNCAN 

Vice Consul, Consulate General of TRNC in Istanbul, Consulate General of TRNC in Istanbul 
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-Ms. GAMZE KARA 

Vice Consul, Consulate General of TRNC in Istanbul, Consulate General of TRNC in Istanbul 

-Mr. MEHMET DİNCER FARUK 

Education Attaché, Consulate General of TRNC in Istanbul 

 

C.THE OIC GENERAL SECRETARIAT 

 

OIC 

-H.E. HİSSEİN BRAHİM TAHA 

Secretary General of the OIC, OIC 

-H.E. Dr. AHMED KAWESA SENGENDO 

Assistant Secretary General (Economic Affairs), 

-Mr. NAGHİ JABBAROV 

Director General of the Department of Economic Affairs, Organization of Islamic 

Cooperation 

-H.E. Amb. YOUSEF ALDOBEAY 

Assistant Secretary General, OIC 

-Mr. HİMA HAMANİ ALİOU 

Protocol, OIC 

-Dr. HASAN BASRİ ARSLAN 

Member of the Cabinet, Organization of Islamic Cooperation 

-H.E. Amb. HASSAN ALİ 

Director, OIC 

-Mr. JAKHONGİR KHASANOV 

Professional Officer, OIC General Secretariat 

 

D.THE OIC SUBSIDIARY ORGANS 

 

ISLAMIC CENTER FOR DEVELOPMENT OF TRADE (ICDT) 

-H.E. LATIFA EL BOUABDELLAOUI LATIFA 

Director General, Islamic Centre for Development of Trade 

-Mr. MOHAMED ALI 

Expert, Islamic Centre for Development of Trade 

-Mr. MAMOUDOU BOCAR SALL MAHMOUD 

Director General Assistant, Islamic Centre for Development of Trade 

-Mr. MERRI TARIK 

In charge of Trade Information, Islamic Centre for Development of Trade (ICDT) 

 

ISLAMIC UNIVERSITY OF TECHNOLOGY (IUT) 

-H.E. Prof. Dr. MOHAMMAD RAFİQUL ISLAM 

Vice Chancellor, Islamic University of Technology (IUT) 

-Prof. Dr. MD HAMİDUR RAHMAN 

Professor, Islamic University of Technology (IUT) 

 

STATISTICAL, ECONOMIC, SOCIAL RESEARCH AND TRAINING CENTER FOR 

ISLAMIC COUNTRIES (SESRIC) 

-H.E. NEBİL DABUR 

Director General, The Statistical, Economic and Social Research and Training Centre for 

Islamic Countries (SESRIC) 

-Mr. ONUR CAGLAR 
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Director of Training and Technical Cooperation, SESRIC 

-Mr. FADI ABDULLAH FARASIN 

Assistant Director General, SESRIC 

 

ISLAMIC CORPORATION FOR DEVELOPMENT OF THE PRIVATE SECTOR 

-Mr. ALİ CAMLIOGLU 

Senior Investment Associate, ICD 

-Mr. OSMAN BUYUKMUTLU 

Director, Strategy & Policy Department, ICD/ 

 

ISLAMIC ORGANIZATION FOR FOOD SECURITY 

-H.E. YERLAN BAİDAULET 

Director General, Islamic Organization for Food Security 

-Dr. ISMAIL ABDELHAMID 

Director of Programs and Project Office, Islamic Organization for Food Security 

-Mr. ABDULA MANAFİ MUTUALO 

Senior Liaison Officer, Islamic Organization for Food Security (IOFS) 

 

E. SPECIALIZED ORGANS OF THE OIC 

 

ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (IsDB) 

-H.E. Dr. MUHAMMAD ALJASSER 

President, Islamic Development Bank (IsDB) 

-Mr. AMER BUKVIC 

Acting Director General Global Practice & Partnerships, Islamic Development Bank 

-Ms. DİLAN KALİC 

Executive Assistant, Islamic Development Bank Regional Hub in Turkiye 

-Mr. HAMMAD ZAFAR HUNDAL 

Officer in Charge, Islamic Development Bank Regional Hub in Turkiye 

-Dr. MOHAMMED ALWOSABİ 

Principal Executive Assistant, Executive Office of the President IsDB, Islamic Development 

Bank (IsDB) 

-Mr. MURAD YANDİEV 

Senior Executive Coordinator (Partnerships), Islamic Development Bank 

-Mr. ÖMER ASLAN 

Head of Admin, Islamic Development Bank 

-Dr. ZAMİR IQBAL 

Vice President & CFO, Islamic Development Bank 

-Mr. FARUK ÖZCAN 

Protocol Officer, Islamic Development Bank 

-Ms. NORA MOZZIN 

President’s Liaison Officer, Islamic Development Bank 

 

-Ms. ŞEVVAL ERGÜN 

Administrative Assistant, Islamic Development Bank 

 

INTERNATIONAL ISLAMIC TRADE FINANCE CORPORATION (ITFC) 

-H.E. Dr. SONBOL HANI 

Chief Executive Officer, International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 

-Mr. ANVAR NIGMATOV 
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Manager, Relationship Management for CIS and Turkey, ITFC, IsDB Group 

-Mr. HOJAMUROD HOJAEV 

Relationship Manager, Interntional Islamic Trade Finance Corporation (ITFC) 

 

WOMEN DEVELOPMENT ORGANIZATION 

-H.E. Dr. AFNAN ALSHUAİBY 

Executive Director, Women Development Organization 

 

OIC ARBITRATION CENTER 

-H.E. ABDULLAH KAMEL 

Chairperson of the OIC Arbitration Center, OIC Arbitration Center 

-Mr. ADİL SANİ KONUKOĞLU 

Board member of OIC Arbitration Centre, OIC Arbitration Center 

-Mr. ALİ AL ZAROUNİ 

Board member of OIC Arbitration Centre, OIC Arbitration Center 

-Mr. MOHAMED RİDZA ABDULLA 

Board member of OIC Arbitration Centre, OIC Arbitration Centre 

-Mr. ABDULRAHMAN ASHMAWİ 

Personal Assistant of Sheikh Abdullah Kamel, Islamic Chamber of Commerce, Industry & 

Agriculture 

 

F.AFFILIATED ORGANS OF THE OIC 

 

ISLAMIC CHAMBER OF COMMERCE, INDUSTRY AND AGRICULTURE (ICCIA) 

-H.E. YOUSEF KHALAWİ 

Secretary General, Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

-Ms. AALİA JAFAR 

Director - International Relations, Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

-Ms. SAMRAH QURESHİ 

IR Associate, Islamic Chamber of Commerce, Industry and Agriculture 

-Mr. FAYYAD ALQUDAH 

Prof., OIC Arbitration Centre Board Member 

-Mr. MUHAMMET ALPER ATİLLA 

Head of Department, Ministry of Trade, Republic of Türkiye 

 

 

ASSOCIATION OF NATIONAL DEVELOPMENT FINANCE INSTITUTIONS IN 

MEMBER COUNTRIES OF THE ISLAMIC DEVELOPMENT BANK (ADFIMI) 

-Mr. İLHAMİ ÖZTÜRK 

Secretary General, ADFIMI 

-Mr. OSMAN ARSLAN 

Chairman, ADFIMI 

 

STANDARDS AND METROLOGY INSTITUTE FOR ISLAMIC COUNTRIES 

(SMIIC) 

-Ms. İHSAN ÖVÜT 

Secretary General, SMIIC 

-Mr. YASİN ZULFİKAROGLU 

Specialist, SMIIC 
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ISLAMIC CONFERENCE YOUTH FORUM FOR DIALOGUE AND 

COOPERATION (ICYF-DC) 

-Mr TAHA AYHAN 

President 

 

OIC WOMEN CONSULTATIVE COUNCIL 

-H.E. Amb. MAHINUR OZDEMİR GOKTAS 

Ambassador of Turkey in Algeria, Embassy of Algeria 
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 األصـل: باإلنجليزية

 تقرير

 االجتماع الحادي واألربعون للجنة الدورة

  ، اجتماع افتراضي(2022نوفمبر  16)

  .2022نوفمبر  16انعقد االجتماع الحادي واألربعون للجنة دورة الكومسيك بشكل افتراضي في  •

ترأس االجتماع السيد سلجوق كوتش، المدير العام باإلنابة لمكتب تنسيق الكومسيك. حضر االجتماع  •

المؤسسات التالية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، باإلضافة إلى األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي 

 ومكتب تنسيق الكومسيك: 

 اعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( مركز األبحاث اإلحصائية واالقتصادية واالجتم •

 المركز اإلسالمي لتنمية التجارة  •

 البنك اإلسالمي للتنمية •

 (IOFSالمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي ) •

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية –المؤسسة الدولية اإلسالمية لتمويل التجارة  •

 مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية  –المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات  •

 معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية •

 الغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة •

 واتفق االجتماع على بنود جدول األعمال التالية للمناقشة:    •

 اهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في إستراتيجية الكومسيكتنفيذ إستراتيجية الكومسيك: مس •

قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع إستراتيجية الكومسيك وتوصيات السياسات  •

 الوزارية للكومسيك

 االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية للكومسيك

 

لممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء المساهمات ا •

 في منظمة التعاون اإلسالمي

التحضيرات للتقرير السنوي حول التقدم المحرز نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية على  •

 مستوى منظمة التعاون اإلسالمي 

 التعاون اإلسالمي التي تخدم تنفيذ أهداف التنمية المستدامة أنشطة مؤسسات منظمة •

 االقتراح بشأن "برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال " •

المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريف وكذلك  •

 دة جغرافيا  والدول المراقبةالدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البعي

 أية أعمال أخرى •

 

 تنفيذ إستراتيجية الكومسيك: مساهمات مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في إستراتيجية الكومسيك

قائمة أنشطة مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المتوافقة مع إستراتيجية الكومسيك وتوصيات السياسات  •

 الوزارية للكومسيك

تأكيد ا على المساعي والمساهمات العظيمة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لتحقيق استراتيجية الكومسيك  •

وتوصيات السياسة الوزارية للكومسيك، استعرضت اللجنة األنشطة المنجزة والمخطط لها للمؤسسات 



OIC/COMCEC/38-22/REP 
 

75 

 

ك الوزارية للكومسيالمعنية في منظمة التعاون اإلسالمي التي تخدم مباشرة تنفيذ توصيات السياسة 

)األنشطة المجموعة "أ" التي تم اإلبالغ عنها من خالل نظام متابعة سياسة الكومسيك( واألنشطة التي تخدم 

أهداف استراتيجية الكومسيك )أنشطة المجموعة "ب" التي تم اإلبالغ عنها من خالل نظام متابعة أنشطة 

لثالثين للكومسيك بناء  على مجاالت التعاون، وهي الكومسيك( للفترة منذ االجتماع الوزاري السابع وا

 التجارة والتعاون المالي والنقل واالتصاالت والسياحة والزراعة والتخفيف من حدة الفقر. 

تم إطالع اللجنة من قبل مكتب تنسيق الكومسيك على أنشطة المجموعة أ والمجموعة ب التي أبلغت عنها  •

 مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي. 

بلغ ممثل مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة فيما يتعلق بأنشطة "المجموعة أ" أن مركز األبحاث اإلحصائية أ •

واالقتصادية واالجتماعية والتدريب للدول اإلسالمية )سيسرك( قد أبلغ بنجاح عن أنشطته من خالل نظام 

نشاط ا  34تم التخطيط لتنظيم نشاط ا و 40نشاط ا، أنجز منها  73متابعة سياسة الكومسيك. أبلغ سيسرك عن 

نشاطا   50نشاطا  والتخطيط لتنفيذ  35المركز اإلسالمي لتنمية التجارة عن تنفيذ كما أبلغ في الفترة المقبلة. 

تم اإلبالغ عن الغالبية العظمى من األنشطة المنجزة والمخطط لها في إطار المجموعة "أ" في مجال آخر. 

 الفقر. التجارة يليها التخفيف من حدة 

ا منها، وتم التخطيط  164نشاط ا، تم إنجاز  364تم اإلبالغ عن   وفيما يتعلق بأنشطة "المجموعة ب"، • نشاط 

نشاط في الفترة القادمة. وفيما يتعلق بمجاالت التعاون، تم اإلبالغ عن أكثر من نصف هذه  200لتنظيم 

(. كما %10( والتعاون المالي )%20قر )( يليها التخفيف من حدة الف%52األنشطة في المجال التجاري )

 %50أُبلغت اللجنة أنه فيما يتعلق بأنواع األنشطة، ركزت المؤسسات بشكل خاص على التدريب بنسبة 

 تقريب ا في إطار المجموعة ب، تليها االجتماعات والمساعدة الفنية والمنتدى والمعرض.  

بعد ذلك، أبلغت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي عن أنشطتها بما يتماشى مع قرارات الكومسيك الوزارية.  •

شددت اللجنة على أهمية مساهمات مؤسسات منظمة المؤتمر اإلسالمي في تنفيذ التوصيات السياسية 

  الوزارية للكومسيك، فضال  عن تحقيق أهداف إستراتيجية الكومسيك.

بجهود سيسرك في المساهمة في تنفيذ توصيات السياسة الوزارية للكومسيك علما مع التقدير ة أحيطت اللجن •

   بناء القدرات وبرامج التدريب.من خالل أنشطة مصممة خصيصا مثل 

صيات من أجل تنفيذ التوكما أعربت اللجنة عن تقديرها للجهود التي تبذلها مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي  •

ذا المعنى، وبهلبت منها تكثيف جهودها والنظر في إمكانية تنظيم أنشطة مشتركة لهذا الغرض. طو السياسية 

أعربت اللجنة عن تقديرها للمركز اإلسالمي لتنمية التجارة، والغرفة اإلسالمية للتجارة والصناعة 

عديد مية لتنظيم الوالزراعة، ومجموعة البنك اإلسالمي للتنمية، ومعهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسال

من األنشطة المشتركة مثل المعارض التجارية، والدورات التدريبية، والندوات عبر اإلنترنت، والتقارير 

 الخاصة، إلخ. 



OIC/COMCEC/38-22/REP 
 

76 

 

 االستفادة من تمويل مشروع الكومسيك لتنفيذ توصيات السياسات الوزارية للكومسيك •

بالمشروعات المنفذة في إطار برامج دعم مشروعات الكومسيك.  تم أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة  •

مشاريع في إطار تمويل مشروع الكومسيك من قبل مؤسسات منظمة التعاون  6التأكيد على أنه تم تنفيذ 

. نفذ سيسرك ثالثة مشاريع في مجال التمويل والتخفيف من حدة الفقر والنقل 2022اإلسالمي في عام 

معهد المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية مشروع ا في مجال التجارة، ونفذت الغرفة واالتصاالت. نفذ 

 اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة والمنظمة اإلسالمية لألمن الغذائي مشاريع في مجال الزراعة. 

ا من الدعوة العاشرة لتقديم  • كما تم إطالع اللجنة على المستجدات في إطار تمويل مشروع الكومسيك بدء 

مقترحات المشاريع. وتم التأكيد على أن البلدان األعضاء لديها اآلن فرصة للتركيز على مواجهة التحديات 

ما تم التأكيد على أن أنواع الخاصة بها من خالل تنفيذ المشاريع في إطار تمويل مشروع الكومسيك. ك

األنشطة الجديدة، وهي تبادل الخبرات بين النظراء وتقييم االحتياجات، قد أضيفت إلى تمويل مشروع 

 الكومسيك بشأن مصالح البلدان األعضاء. 

 

أكدت اللجنة على أهمية أنظمة متابعة الكومسيك عبر اإلنترنت، وهي نظام متابعة األنشطة ونظام متابعة  •

اسات لتبسيط وتسهيل عملية إعداد التقارير، أثنت اللجنة على مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي السي

 الستخدامها النظام في اإلبالغ عن أنشطتها ذات الصلة. 

ا، أثنت اللجنة على مكتب تنسيق الكومسيك لتنظيمه تدريب ا عبر اإلنترنت لمؤسسات منظمة التعاون  • أخير 

. أشارت اللجنة إلى 2022سبتمبر  27نظمة إعداد التقارير عبر اإلنترنت في اإلسالمي المهتمة حول أ

القرار ذي الصلة الصادر عن االجتماع السابق للجنة الدورة، وأعربت عن تقديرها لمكتب تنسيق الكومسيك 

 ة.يإلعداد دليل حول استخدام النظام ومشاركة الدليل المذكور مع مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي المعن

المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي في تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول األعضاء 

 في منظمة التعاون اإلسالمي

أبلغ سيسرك اللجنة بشأن التقرير السنوي حول "نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة ذات األولوية في   •

" الذي سيتم تقديمه إلى الدورة الوزارية الثامنة والثالثين للكومسيك. 2022بلدان منظمة التعاون اإلسالمي 

أشادت اللجنة بجهود سيسرك في إعداد تقرير سنوي يوضح وضع تنفيذ أهداف التنمية المستدامة في الدول 

 األعضاء. 

نظمة التعاون مأبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة عن األنشطة المتعلقة بأهداف التنمية المستدامة لمؤسسات   •

اإلسالمي المعنية وأشارت إلى أن القائمة المجمعة لألنشطة ستقدم إلى الدورة الوزارية الثامنة والثالثين 

 للكومسيك.

 االقتراح بشأن "برنامج منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال"
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كما أبلغت اللجنة من قبل المؤسسة اإلسالمية لتأمين االستثمار وائتمان الصادرات )مجموعة البنك اإلسالمي  •

الجاري نحو إطالق برنامج مركز منظمة التعاون اإلسالمي لذكاء األعمال. وفي هذا للتنمية( بالعمل 

لمؤسسة اإلسالمية لتأمين بالتقدم المحرز في هذا اإلطار، وطلبت من ااإلطار، أحيطت اللجنة علما 

فة الغرو االستثمار وائتمان الصادرات، بالتعاون مع مركز سيسرك والمركز اإلسالمي لتنمية التجارة

اإلسالمية للتجارة والصناعة والزراعة تنفيذ برنامج بناء قدرات المستخدمين المحتملين للمركز في الربع 

 الفنية لتفعيل البرنامج في أقرب وقت ممكن. والمتطلبات ت االنتهاء من االستعداداو، 2023األول من العام 

 

 

المساهمات الممكنة لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي لصالح الشعب الفلسطيني / القدس الشريف وكذلك الدول 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي البعيدة جغرافيا  والدول المراقبة

قامت مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي بإطالع اللجنة على أنشطتها ومشاريعها وبرامجها القائمة والتي تم  •

إطالقها حديث ا لصالح الشعب الفلسطيني والقدس الشريف والدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي 

 البعيدة جغرافي ا مثل غويانا وسورينام والدول المراقبة. 

عن تقديرها لجهود مؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي وطلبت منها مواصلة جهودها بما في  أعربت اللجنة •

 ذلك األنشطة والمشاريع والبرامج المشتركة الممكنة.

بعد ذلك، أبلغ مكتب تنسيق الكومسيك اللجنة بأنه تم توسيع نطاق برنامج الكومسيك القدس بما يتماشى مع  •

طني الفلسطينية. وبناء  على ذلك، لوحظ أنه تم تضمين مجاالت المشاورات مع وزارة االقتصاد الو

مواضيعية جديدة إلى جانب السياحة، مثل ريادة األعمال، وخلق فرص عمل وتمكين المرأة والشباب، 

والتجارة اإللكترونية والتعلم اإللكتروني، والتمويل األصغر، ومشاركة الشركات الصغيرة والمتوسطة في 

 اقتصاد القدس.

  

 أية أعمال أخرى

 واختُتم اجتماع اللجنة بتصويت بالشكر.  •

 

-------------------- 

-------- 
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 مشروع خطاب 

 نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوقطاي 

 والثالثينفي الجلسة الختامية الجتماع دورة الكومسيك الثامنة 

 ، إسطنبول(2022نوفمبر  29)

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة الوزراء

 الحضور الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بعد مفاوضات مثمرة للغاية، أكملنا بنجاح اجتماع الكومسيك الوزاري الثامن والثالثين.

ارات يدا  لتعاوننا، وأدعو جميع بلداننا إلى التنفيذ الدقيق للقرأعتقد أن جميع القرارات التي اتفقنا عليها ستعطي دفعا  جد

 المتخذة على هذا المسار.

 إخواني وأخواتي الكرام

بينما نترك وراءنا فترة الجائحة التي أثرت بعمق على العالم بأسره كما تعلمون، لم يكن من الممكن لألسف التعويض 

حدثت. فارتفاع تكاليف المدخالت في العديد من القطاعات، وخاصة بسرعة عن األضرار االقتصادية والهشاشة التي 

قطاعي الطاقة والمنتجات الزراعية، التي تباطأ إنتاجها خالل فترة الوباء؛ أدى إلى تضخم مرتفع في جميع أنحاء العالم. 

واتير حملت معها أيضا  ف باإلضافة إلى ذلك، فإن التطورات المهمة التي أثرت على السياسة العالمية في األشهر األخيرة

 اقتصادية باهظة من نواح كثيرة.

من خالل الدور النشط الذي لعبناه في ممر الحبوب في البحر األسود، والذي تم إنشاؤه واستمراره بمبادرات الشراء 

المنتجات  هبالوكالة لرئيسنا، استمرت التجارة الدولية للمنتجات الزراعية، وأصبح في متناول البلدان الوصول إلى هذ

 التي هي في حاجة حيوية إليها.

في الوقت الذي نمر فيه بمثل هذه التحديات الصعبة، يجب علينا بصفتنا البلدان اإلسالمية، أن نستخدم آليات التعاون 

و ماالقتصادي والتجاري بيننا بشكل أكثر فاعلية، وأن نركز على التدابير التي من شأنها زيادة التجارة بيننا وضمان الن

 المستقر القتصاداتنا.

ميالدا  من حيث تعميق تعاوننا في مجال التجارة، حيث  2022يوليو  1في هذا السياق، أود أن أذكر أنني أعتبر تاريخ 

وهو مشروع علم الكومسيك في  -( TPS-OICتم فيه بالفعل وضع نظام التجارة التفضيلية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

 التطبيق.موضع  -مجال التجارة 

في هذه المرحلة، آمل أن تكون القرارات المتخذة في اجتماع لجنة المفاوضات التجارية الذي عقد على هامش اجتماعنا 

 ، مفيدة أيضا .TPS-OICبشأن مستقبل 

أود أن أعبر عن إيماني بأن هذه المبادرة المهمة لن تقتصر على البلدان المشاركة الحالية ومجال التعاون التجاري 

لراهن فحسب، بل ستجذب أيضا  بلدانا  أخرى بتأثير الدومينو، وستوفر فرصا  جديدة لمجاالت تعاون أخرى. وبهذه ا

المناسبة، آمل أن يتم تطوير نظام التجارة التفضيلية، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع وتعاونا  تجاريا  أكثر شموال ، لفائدة 

 جميع البلدان المشاركة.

 الكرام إخواني وأخواتي

كما تعلمون، عقدنا القمة العالمية الثامنة للحالل، ومعرض الحالل التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، 

معهد و ICDT المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. وأود أن أشكر 2022( نوفمبر 27-24باستضافة بلدنا، في الفترة )

والوزارات والمؤسسات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة التجارة في  SMIIC المواصفات والمقاييس للدول اإلسالمية

الجمهورية التركية على جهودهم في تنظيمات مهمة مثل؛ القمة العالمية للحالل التي تأسست للكشف عن آخر التطورات 

اسع لمنظمة الت واالتجاهات في قطاع الحالل في العالم ومناقشة القرارات التي ستشكل مستقبل القطاع، ومعرض الحالل

 التعاون اإلسالمي الذي يقدم لنا منتجات وخدمات جديدة في هذا القطاع.
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 السادة المندوبون الكرام

إن أحد أهم المشاريع المدرجة على جدول أعمال الكومسيك هو بال شك مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي. 

وية النزاعات التجارية واالستثمارية بين الدول األعضاء في منظمة أعتقد أن المركز الذي يعد منصة تم إنشاؤها لتس

التعاون اإلسالمي، ستكون مركزا  يمكن العودة إليه من حيث األنشطة التجارية واالستثمارية بين الدول اإلسالمية فيما 

الية هم المراكز التجارية والمبينها، وكذلك مع الدول األخرى. ألنني أعتقد أن إنشاء المركز في إسطنبول باعتبارها أحد أ

 في العالم، فرصة مهمة للغاية من حيث وظيفيته وكفاءته.

 إخواني وأخواتي الكرام

يسعدنا تطوير منتج ملموس يهدف إلى تطوير وتعميق التعاون المالي بين الدول اإلسالمية، يمكن للمستثمرين من العالم 

 OICخالل صندوق االستثمار الذي تم إنشاؤه على أساس مؤشر اإلسالمي االستثمار فيه تحت مظلة الكومسيك، من 

/ COMCEC 50   اإلسالمي. إنني أعتبر تقديم مثل هذه األداة االستثمارية الملموسة الحالل لمستثمرينا أمرا  مهما

 للغاية من حيث حركة رأس المال بين بلداننا.

ة الفنية للصندوق في سبعة بلدان. إنني أعتقد بصدق أن وإنه من دواعي السرور في هذا السياق، إتمام البنية التحتي

مؤسسات التمويل اإلسالمي في بلداننا، وخاصة البنك اإلسالمي للتنمية، ستقوم بالعمل الالزم لتعريف مستثمريها 

 بالصندوق وتشجيع االستثمار فيه.

حلقة النقاش التي عقدت على هامش  وكذلك أجد المناقشات في هذا السياق، حول الترويج للصندوق، قي مة للغاية في

 اجتماعنا كجزء من الترويج للصندوق.

من ناحية أخرى، أعتقد أنه يجب علينا، وبدعم منكم، تسريع جهودنا لتنفيذ مبادرات أخرى مثل بورصة الذهب والتبادل 

العقارات، وأدعو جميع العقاري، وهما مشروعان مهمان من منتجات االستثمار الرقمي القائمة على المعادن الثمينة و

 بلداننا للمساهمة في هذه الجهود.

 السادة المندوبون الكرام

في جلسة التبادل الوزاري لهذا العام، أجد أنه من المجدي والمالئم للغاية مناقشة موضوع "تقديم المساعدات االجتماعية 

 ي يفرضها الوباء العالمي." في مواجهة التحديات الت19-بشكل فعال بما يتماشى مع آثار جائحة كوفيد 

فقد شهدنا مرة أخرى خالل عملية الوباء العالمي، أهمية المساعدة االجتماعية الكبيرة في ضمان العدالة في الدخل 

 ومكافحة الفقر. 

 وتقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون الطبقة األكثر ضعفا  في المجتمع، واستخدام هذا الدعم بأكثر

 الطرق فعالية في المواقف االستثنائية مثل األوبئة؛ يُنَظر إليه على أنه أحد أهم معايير فهم الدولة االجتماعية اليوم.

وفي هذا الصدد، آمل أن تمكننا المناقشات في جلسة التبادل الوزاري من تطوير فهم مشترك وخلق سياسات فعالة في 

 هذا المجال المهم.

سالمية على وجه الخصوص ممارسات كثيرة يمكن عرضها كنماذج جيدة للعالم فيما يتعلق بفعالية فلدينا نحن البلدان اإل

المساعدة االجتماعية خالل فترة الوباء. وفي هذا الصدد، أعتقد أن تبادل المعرفة والخبرة بين بلداننا األعضاء له أهمية 

ص بلدان األعضاء، وأود أن أشير إلى أن لدينا العديد من القصحيوية فيما يتعلق بفعالية المساعدة االجتماعية باعتبارنا ال

 التي نرويها للعالم في هذا الصدد.

 حضرات الضيوف المشاركون

أصبحت المنصات الرقمية اليوم أداة مهمة لتقديم الخدمات العامة بشكل أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وقد أصبح من 

األعضاء، بتطوير سياسات مشتركة واغتنام الفرص التي يوفرها التحول الضرورة بمكان، أن نقوم بصفتنا البلدان 

الرقمي الذي نشعر بتأثيره بشكل متزايد في جميع مجاالت الحياة. ونحن نرى صواب إضافة مجال مهم وناشئ مثل 

 التحول الرقمي إلى مجاالت تعاوننا العام الماضي.

خرى في هذا المجال في السنوات األخيرة، والنقطة التي وصلت إليها إن التقدم الذي أحرزه بلدنا والبلدان الشقيقة األ

 على المستوى الدولي؛ يفرض علينا مسؤولية مشاركة معرفتنا المؤسسية وخبرتنا ومعداتنا مع البلدان الشقيقة.
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م واحد، عا في هذا السياق، أتمنى لبرنامج الكومسيك للتحول الرقمي الذي تم االنتهاء من إعداده في وقت قصير مثل

وتقديمه لالجتماع الذي عقد بمشاركة كبار المسؤولين عن التحول الرقمي في نطاق اجتماعنا، وإطالقه أمس رسميا ، 

 أن يعود بالخير لجميع بلداننا.

  السادة الوزراء

 . فالشركاتSMEsهناك مشكلة أخرى أود أن أشارككم فيها، وهي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

الصغيرة والمتوسطة كما تعلمون، هي أهم عناصر االقتصاد في الجغرافيا اإلسالمية. والشركات الصغيرة والمتوسطة 

ليست فقط أهم الجهات الفاعلة في التنمية االقتصادية والتجارية فحسب، بل كذلك في الحياة االجتماعية. والشركات 

لة مع ظروف السوق الجديدة، هي قاطرة التنمية االقتصادية. الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها التكيف بسرعة وسهو

 وكما هو الحال في العالم، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا  كبيرا  من الشركات في بلدنا أيضا .

ث حفي هذا السياق، وبالنظر إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في حياتنا االقتصادية واالجتماعية، أعتقد أن الب

عن فرص التعاون بين بلداننا األعضاء في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء اآلليات المناسبة سيوفر لنا 

فوائد كبيرة. وفي هذا الصدد، أرى أنه من المهم جدا  إنشاء برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت مظلة الكومسيك. 

 الراهن بين بلداننا إلى أرضية بناءة ومستدامة وموجهة نحو النتائج. أعتقد أنه بهذا البرنامج يمكننا نقل التعاون

 حضرات الضيوف المشاركون

قضية أخرى أود أن أتناولها في خطابي أيضا ، هي مجموعات عمل الكومسيك وآليات التمويل. تواصل مجموعات 

ات بين ر أساسا  مهما  لتقارب السياسالعمل التي تشكلت في نطاق تنفيذ استراتيجية الكومسيك عملها دون إبطاء. وتوف

 الدول األعضاء عبر توصيات السياسات التي تنتجها.

أدعو جميع الدول األعضاء إلى متابعة تنفيذ توصيات السياسات التي وضعتها مجموعات عمل الكومسيك، والتي تم 

 تبنيها على المستوى الوزاري عن كثب.

فادة القصوى من أدوات تمويل المشاريع المدرجة في برامج الكومسيك لدعم كما أنني أدعو البلدان األعضاء إلى االست

المشاريع. وأهتم بشكل خاص بإدراج أنواع جديدة من المشاريع هذا العام مثل تبادل الخبرات وتحليل االحتياجات عبر 

 ذا االتجاه.على عمله في ه تبادل الخبراء في نطاق آلية الكومسيك لدعم المشاريع. وأود أن أشكر مكتب تنسيق الكومسيك

 حضرات الضيوف المشاركون

لقد تم كما تعلمون، تحديد موضوع جلسة التبادل الوزاري للعام المقبل على أنه "زيادة قدرة التجارة اإللكترونية للبلدان 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي".

ت جزءا  ال يستغنى عنها في شبكة التجارة العالمية. وقد شهدفي السنوات القليلة الماضية، أصبحت التجارة اإللكترونية 

صناعة البيع بالتجزئة مثل العديد من الصناعات األخرى، تحوال  كبيرا  مع ظهور اإلنترنت. واليوم يمكن للمستهلكين 

 من كل بلد تقريبا  الحصول بسهولة على المنتج الذي يريدونه من جانب آخر من العالم.

لسياق، نموا  سريعا  في التجارة اإللكترونية العالمية في السنوات األخيرة مع الزيادة السريعة في انتشار ونشهد في هذا ا

مليار  5.2اإلنترنت. وفقا  لمنتدى التجارة اإللكترونية العالمي، تجاوزت مبيعات التجزئة في التجارة اإللكترونية العالمية 

 ا الرقم إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة.. ومن المتوقع أن يصل هذ2021دوالر في عام 

من أجل اغتنام الفرص الجديدة في هذا السياق، أعتقد أننا كبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، نحتاج إلى استكمال 

 داستعداداتنا من حيث البنية التحتية القانونية والقدرة المؤسسية والبشرية. ومن هذا المنطلق، أود أن أعبر عن أنني أج

الموضوع المقرر للجلسة الوزارية لتبادل اآلراء للعام المقبل دقيقا  ومفيدا  للغاية، وآمل أن تكون االستعدادات التي سيتم 

 إجراؤها مفيدة.

بهذه المشاعر واألفكار، أود أن أعرب مرة أخرى عن امتناني العميق لجميع وفود البلدان، واألمانة العامة لمنظمة 

 ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية األخرى على مساهماتهم القيمة.التعاون اإلسالمي، 

أسأل هللا العظيم أن تؤدي مناقشاتنا ومفاوضاتنا والقرارات التي اتخذناها في جلسة تبادل اآلراء إلى نتائج مفيدة للعالم 

 اإلسالمي وتعميق تعاوننا كأمة إسالمية.

 ن إسطنبول إلى بلدانكم رحلة آمنة وممتعة وأياما  صحية.أتمنى لكم جميعا  في طريق عودتكم م
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 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 ألصل: اإلنجليزيةا

 

  

 كلمة

 معالي السيد حسين إبراهيم طه

 األمين العام لمنظمة التعاون اإلسالمي

 في

 الدورة الثامنة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 )الكومسيك(

 اسطنبول ــ الجمهورية التركية

 2022نوفمبر  29ــ  26

 

 
السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية، رئيس اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي  صاحب الفخامة

 )الكومسيك(،  والتجاري

 أصحاب المعالي والسعادة السادة الوزراء ورؤساء الوفود المحترمين،

 حضرات السيدات والسادة،

 

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 

 

أن أخاطب الدورة الثامنة والثالثين للجنة  من دواعي الشرف العظيم والسعادة البالغة بالنسبة ليإنه ل

 في اسطنبول، هذه المدينة التاريخية الجميلة. الكومسيك، التي تُعقَد كما جرت العادة

وأود أن أعرب عن خالص امتناني لفخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس الجمهورية التركية رئيس 

الكومسيك، على ما يقدمه من دعم ألنشطة منظمة التعاون اإلسالمي وبرامجها، وال سيما في المجال االقتصادي. 

   التركية وشعبها على ما اتُِخذ من ترتيبات ممتازة من أجل نجاح اجتماعنا اليوم. كما أود أن أشكر الجمهورية

تنعقد هذه الدورة المهمة في وقت ال نزال نشعر فيه بآثار جائحة كورونا. والواقع أنه بسبب هذه الجائحة 

الوظائف، ومن انكماش وما اتُِخذ من تدابير صارمة الحتوائها، فإن دولنا األعضاء عانت من خسائر فادحة في 

اقتصادي، وتراجع في االستثمارات والصادرات، وكذلك تراجع األنشطة السياحية. وقد قذف هذا الوضع بالعديد من 

 الناس في دولنا األعضاء إلى غائلة الفقر وأـْلـــَفـْوا أنفسهم في مواقف صعبة.

تعاون اإلسالمي، بل والعالم بأسره، من عالوة على ذلك، فإنه وقبل أن تتمكن الدول األعضاء في منظمة ال

إيجاد مسارات واضحة للخروج من االختالالت الناجمة عن جائحة كورونا، اندلع الصراع بين روسيا وأوكرانيا، 

مما زاد من تعقيد الجهود المبذولة نحو تحقيق التعافي االقتصادي وتضميد الجراح في العالم. وقد أثر ما عرفته 

لغذائية من اضطراب بسبب الصراع الروسي األوكراني سلب ا على األمن الغذائي للعديد من الدول أنظمة اإلمدادات ا

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، ودفع ذلك بالعديد من البلدان إلى حافة االضطرابات المدنية الداخلية. وقد 

ألعضاء في المنظمة لتحقيق االكتفاء سلط الصراع الروسي األوكراني الضوء مرة أخرى على ضرورة عمل الدول ا

 الذاتي في إنتاج الغذاء، وكذلك مراكمة احتياطيات غذائية كافية.

وفي مواجهة التحديات المذكورة أعاله، فإن الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة إلى بلورة 

م والشامل، عزيز النمو االقتصادي المستدااستراتيجية لتحقيق التعافي االقتصادي بصورة منسقة وشاملة ترمي إلى ت

 وتهيئة فرص عمل الئقة للجميع، وتحسين مستويات المعيشة.

 

 

 

 

https://context.reverso.net/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B1%D8%AC%D9%85%D8%A9/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%86%D8%AC%D9%84%D9%8A%D8%B2%D9%8A%D8%A9/%D9%85%D9%86+%D8%AF%D9%88%D8%A7%D8%B9%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D9%81+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B8%D9%8A%D9%85+%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D8%A9+%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%A9+%D9%84%D9%8A
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 صاحب الفخامة،

 أصحاب المعالي والسعادة،

 حضرات السيدات والسادة،

لقد عكفت األمانة العامة والمؤسسات ذات الصلة التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي، ومنذ انعقاد الدورة 

األخيرة )السابعة والثالثين( للكومسيك، على تنفيذ مختِلف قرارات ومقررات المنظمة، والتي تهدف إلى تعزيز 

التعاون االقتصادي واالجتماعي بين دولنا األعضاء. وتوجد أبرز تلك اإلنجازات متضمنة في تقريري المعروض 

أستعرض بإيجاز بعض األنشطة، التي ساهمت  على هذا االجتماع الموقر. مع ذلك، فإنه لغرض التركيز، أود أن

في جهودنا الجماعية لتوسيع نطاق التجارة اإلسالمية البينية وتشجيع االستثمار، وتنمية السياحة، وكذلك معالجة 

 انعدام األمن الغذائي في عدد من الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.

اإلسالمي لوزراء السياحة بنجاح في باكو بجمهورية أذربيجان، أوال ، ُعقدت الدورة الحادية عشرة للمؤتمر 

ا لتبادل خبرات دول منظمة التعاون 2022يونيو  29إلى  27في الفترة من  . وكان هذا االجتماع الوزاري مهم 

بعد  ااإلسالمي للتخفيف من تأثير الوباء والخروج بتوصيات لتسريع عملية التعافي بالنسبة لقطاع السياحة في فترة م

، ومدينة خيوة 2023الجائحة. كما اختار االجتماع مدينة شانلي أورفا في تركيا عاصمة للسياحة اإلسالمية لعام 

 .2024)خوارزم( في أوزبكستان عاصمة للسياحة اإلسالمية لعام 

ظمة المعرض منثاني ا، نظم المركز اإلسالمي لتنمية التجارة بالتنسيق مع الحكومة السنغالية واألمانة العامة لل

. ومن 2022يونيو  18إلى  13التجاري السابع عشر للمنظمة في العاصمة السنغالية داكار، وذلك في الفترة من 

المقرر أن يُعقد المعرض التجاري الثامن عشر التالي للمنظمة في مدينة الهور بجمهورية باكستان اإلسالمية، في 

غتنم هذه الفرصة ألوجه دعوة لجميع الدول األعضاء في المنظمة من . وأود أن أ2023يونيو  18إلى  16الفترة من 

أجل المشاركة بنشاط في هذا المعرض التجاري الثامن عشر المهم للمنظمة. ولدي  اعتقاد راسخ بأنه بالنسبة لهذا 

 .نظمةالقطاع الحيوي، فإن تنظيم المعارض التجارية للمنظمة من شأنه أن يعزز التعاون البيني في إطار الم

يتمثل العمل الثالث الذي يستحق الثناء فيما قامت به مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية من إطالق لبرنامج 

مليار دوالر أمريكي، وذلك بهدف دعم جهود الدول األعضاء في  10.54شامل لالستجابة لألمن الغذائي بقيمة 

م األمن الغذائي في بلدانها. كذلك، فإن االنعقاد الوشيك منظمة التعاون اإلسالمي لمواجهة التحديات الناجمة عن انعدا

المقرر عقدها في اإلمارات العربية المتحدة، وكذلك منتدى منظمة  للدورة الخامسة للمؤتمر اإلسالمي لوزراء العمل

ملكة األردنية المالتعاون اإلسالمي لالستثمار في إفريقيا، إضافة إلى منتدى القطاع الخاص للمنظمة المقرر عقده في 

الهاشمية، كلها ستحقق تعزيزا  إضافيا  للجهود المشتركة لبلداننا والرامية إلى تحقيق تعاٍف اقتصادي قادر على 

 .الصمود والتكيف وإلى تعزيز التعاون االقتصادي بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

 

 صاحب الفخامة،

 أصحاب المعالي والسعادة،

لسيدات والسادة،حضرات ا  

تمر دولنا األعضاء، بل والعالم بأسره، بأوقات عصيبة. فبالنسبة للكثيرين، فإنه قد تعطلت االقتصادات، 

وتعرضت اإلمدادات الغذائية للضغوط، وارتفعت معدالت البطالة إلى مستويات قياسية، وارتفع عدد األطفال الذين 

اوز طاقتها االستيعابية، كما أن المتسربين من المدارس في يعيشون في الشوارع، وأصبحت النظم الصحية تتج

ازدياد، وال يزال أغلبية سكان الريف يفتقرون إلى المرافق األساسية للحياة. عالوة على ذلك، فإن النزاعات 

 لوالكوارث الطبيعية الناجمة عن التغير المناخي تسببت في تشرد ماليين الالجئين والنازحين في العديد من الدو

األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي، مما أدى إلى تفاقم الوضع الذي يعاني الهشاشة أصال . فالدول األعضاء في 

من الالجئين في العالم، وتشكل بعض الدول مصدرا  لالجئين وهي في اآلن ذاته  %60المنظمة تحتضن أكثر من 

لدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي بحاجة مليون شخص في ا 88دول مستقبلة لهم. عالوة على ذلك، هناك 

ا، فقد أدت الفيضانات في  ا إلى أن حقائق التغير المناخي أصبحت أكثر وضوح  إلى مساعدات غذائية عاجلة. ونظر 

باكستان والسودان ونيجيريا وبلدان منطقة الساحل وكذلك دول أعضاء متضررة أخرى إلى تدمير سبل العيش 

لماليين من األشخاص في دولنا األعضاء. وفي مقابل ذلك، ترك الجفاف ماليين آخرين بحاجة بالنسبة لعشرات ا

 إلى مساعدة عاجلة.
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إنه بالنظر إلى التحديات المذكورة أعاله وغيرها من التحديات األخرى التي لم يتم ذكرها، وحتى يتسنى 

ريع في مواجهتها لهذه التحديات ولكي للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي تحقيق تعاٍف اقتصادي س

 تضمن لنفسها مستقبال  أفضل، فإننا نحتاج إلى التركيز على ما يلي:

 زيادة االستثمار في القطاعات الحيوية مثل الزراعة والصناعات؛  .1

، وإدماج استراتيجياته ضمن خطط التنمية الوطنية 2025تنفيذ برنامج عمل منظمة التعاون اإلسالمي   .2

 ألعضاء؛للدول ا

بناء عالقات التآزر بين الدول الغنية بالتكنولوجيا والموارد المالية في منظمة التعاون اإلسالمي مع تلك   .3

التي لديها موارد طبيعية مثل األراضي الصالحة للزراعة، لكنها تفتقر إلى الموارد المالية والتكنولوجيا 

 الستغاللها؛

شاريع الناشئة لدعم وتشجيع المشاريع الشبابية االبتكارية في إنشاء الدول األعضاء لصندوق لتمويل الم  .4

 مختِلف المجاالت االقتصادية؛

 تنفيذ جميع مبادرات المنظمة الرامية إلى تعزيز التجارة البينية والتعاون في مجال االستثمار؛  .5

بين الدول  يق أكبرزيادة التعاون والخطط واألنشطة االستراتيجية المشتركة الرامية إلى بناء تماسك وتنس  .6

 األعضاء في المنظمة ومؤسساتها.

وإزاء هذه المعطيات، فقد غدا التعاون البيني في منظمة التعاون اإلسالمي ضروري ا أكثر من أي وقت 

ا لوضع سياسات واتخاذ تدابير فعالة  مضى، ليس من أجل التخفيف من تأثير جائحة كورونا فحسب، ولكن أيض 

وتحقيق التنمية االقتصادية واالجتماعية المستدامة والشاملة.لتسريع عملية التعافي   

لذلك، فإن األمانة العامة لمنظمة التعاون اإلسالمي ومؤسساتها ذات الصلة عاقدة العزم على مواصلة العمل 

. ابشكل وثيق مع الدول األعضاء لتعزيز االستجابة التعاونية لتسهيل عملية تحقيق التعافي االقتصادي في بلدانن

لذلك أود أن أعرب عن خالص تقديري لمؤسسات منظمة التعاون اإلسالمي ذات الصلة، التي واصلت التعاون مع 

األمانة العامة لتنفيذ مختِلف المشاريع في إطار برنامج العمل االقتصادي واالجتماعي للمنظمة. والشكر موصول 

ا بما تحقق حتى اآلن من نجاحات، راجين لها المزيد للجنة الكومسيك على تعاونها المستمر، ونعرب لها عن تهنئتن

 من التوفيق والسداد في السنوات المقبلة.

وقبل إنهاء كلمتي، أود  أن أؤكد على الحاجة الكبيرة إلى دعم سكان الريف في البلدان األعضاء األقل نموا ، 

نموا  في المناطق الريفية التي يفتقرون من سكان البلدان األقل  %70وال سيما في إفريقيا، حيث يعيش أكثر من 

فيها إلى مرافق الحياة األساسية، لكنه بتوفير قليل من الرعاية وتقديم تمويالت صغرى يمكن انتشالهم من براثن 

الفقر في وقت قصير جدا . وإنني أدعو الكومسيك وجميع مؤسسات المنظمة إلى تصميم برامج تهدف إلى تلبية 

ية واالجتماعية لسكان الريف في البلدان األقل نموا .االحتياجات االقتصاد  

أرجو أن يتكلل اجتماعكم بكل النجاح والتوفيق، معربا  لكم عن تطلعي إلى ما سيصدر عن مداوالتكم من 

 نتائج.

 

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 سليمان الجاسرد. محمد  خطاب

 رئيس مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية

 في

 حفل افتتاح

والتجاري لمنظمة التعاون اإلسالمي  الدورة الوزارية الثامنة والثالثين للجنة الدائمة للتعاون االقتصادي

 )الكومسيك(

 

 2022نوفمبر  28اإلثنين، 

 م 12:30ص إلى  11:00

 

 

 

 

بِه الحمدُ هللِ رّبِ العالمين، والَصال ةُ والسالُم على أفضل األنبيـاِء والمرسـلين، سيِدنا ُمحمٍد األَمين، وَعلى لِلِه وَصحب

َسان إلَى يوم الِدّين. َمِعين، وَمن تَبِعَُهم بإحب  أجب

 

 فخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، ورئيس الكومسيك،

 التعاون اإلسالمي، معالي السيد حسين إبراهيم طه، األمين العام لمنظمة

 أصحاب المعالي الوزراء،

 أعضاء الوفود الموقرين،

 أيها السّيدات والسادة،

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته،

أود  في البداية أن أعرب عن خالص تقديري لفخامة السيد رجب طيب أردوغان، رئيس جمهورية تركيا، رئيس 

لمنظمة التعاون اإلسالمي )الكومسيك(. وأشكر جمهورية تركيا، حكومة   اللجنة الدائمة للتعاون االقتصادي والتجاري

 وشعبا ، على ما لقيناه من حفاوة االستقبال وكرم الضيافة في إسطنبول، هذه المدينة الجميلة المتوشحة بعبق التاريخ.

ادي ت التعاون االقتصوإنه لشرف عظيم لي أن أخاطب الدورة الوزارية الثامنة والثالثين للكومسيك، أعلى منتديا

 والتجاري للدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 

 فخامة الرئيس،

 أصحاب المعالي،

 ألسيدات والسادة،

على قطاع الصحة فحسب، بل أدت أيضا  إلى انكماش اقتصادي حاد   19-لم تقتصر التداعيات السلبية لجائحة كوفيد

شخص إضافي في براثن الفقر المدقع في كل أنحاء العالم، بل ويُقدَّر  مليون 100، وألقت بأكثر من 2020في سنة 

 .أن  نصفَهم في بلدانِنا األعضاء

وفي هذا السياق، أطلقت مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية برنامجا  استراتيجيا  للتأهب واالستجابة، وذلك لمساعدة 

، بلغ إجمالي التزامات 2022وحتى أبريل والتعافي منها. البلدان األعضاء على احتواء الجائحة والتخفيف من آثارها 

مليار دوالر أمريكي. فضال  على ذلك، أعلنت مجموعة البنك ومجموعة  4,67مجموعة البنك في إطار هذا البرنامج 

 .مليارات دوالر أمريكي من أجل التعافي من الجائحة 10التنسيق العربية عن التزامات بمبلغ 

http://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjXy6-u88raAhUIxxQKHSjuCLcQjRx6BAgAEAU&url=http://allhdpapers.blogspot.com/2014/04/islamic-wallpapers-bismillah-images.html&psig=AOvVaw2T3kvksGVAdHcitE96lagX&ust=1524384065521456
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، تفاءلنا بآفاق استمرار االنتعاش االقتصادي، حيث بدأت أغلب البلدان تتعافى بعد الركود الذي 2022وفي بداية سنة 

. ولكن  األزمة التي اندلعت في شرق أوروبا في فبراير الماضي زادت من حالة عدم 2021خلفته الجائحة في سنة 

.  اليقين التي تكتنف آفاق التعافي االقتصادي 

لت بعض تدفقات رؤوس األموال إلى وأد ت هذه األزمة المزدوَ  جة إلى تقليص حجم المبادالت التجارية الدولية، وحو 

االقتصادات المتقد مة، وثب طت من حركة السياحة، ورفعت أسعار الغذاء والطاقة إلى مستويات مقلقة، مما أدى إلى 

 انعدام األمن الغذائي في العالم. 

لمعالجة قضية األمن الغذائي. مليار دوالر أمريكي  10,54بقيمة امجا  وحيال هذا الوضع الخطير، اعتمد البنك برن

ويهدف هذا البرنامج إلى مساعدة البلدان األعضاء على معالجة تحديات األمن الغذائي على المدى القصير وإرساء 

 نُظم غذائية مستدامة على المدى البعيد.

. وتهدف االستراتيجية 2025-2023استراتيجيته للسنوات ومن أجل مواجهة التحديات الجديدة، أعاد البنك مواءمة 

المحدَّثة إلى تعزيز تأثير الحماية والمساعدة االجتماعيتين في تطوير رأس المال البشري، وحفز النمو االقتصادي 

 األخضر، ومكافحة الفقر، وبناء القدرة على الصمود.

 24حزمة تمويل العمل المناخي بقيمة لتنسيق العربية عن وسعيا  إلى الحد  من تأثير تغير المناخ، أعلنت مجموعة ا

مليار دوالر  13. وستساهم مجموعة البنك في هذه الحزمة بمبلغ مليار دوالر أمريكي للسنوات الثماني المقبلة

 .2030و 2023بين سنتي  أمريكي

تى تبرة في كل عملياته وتدخالته حكما أن البنَك ملتزٌم بزيادة حصة تمويل المشاريع المتصالحة مع المناخ زيادة  مع

من إجمالي  %31يمثّل ، علما  أن التمويل المناخي الحالي 2025بحلول  %35 تصل إلى النسبة المستهدفة وهي

 .تمويالتنا

 فخامة الرئيس،

 السيدات والسادة،

وبات الفائدة إلى تفاقم الصععالوة  على آثار الجائحة وارتفاع أسعار المواد الغذائية، أدى التصاعد المستمر ألسعار 

التي تواجه بلداننا األعضاء. وقبل الجائحة، كانت مستويات الدين مرتفعة أصال  في معظم البلدان األعضاء في البنك. 

وقد أدى االرتفاع الكبير في أسعار الفائدة إلى تفاقم تكاليف خدمة لديون القائمة والجديدة. وألسعار الفائدة المرتفعة 

 ادية شتى، منها تباطؤ االستثمار والنمو االقتصادي، وتزايد البطالة، وارتفاع أسعار المواد الغذائية.آثار اقتص

إن ارتفاع تكاليف خدمة الدين ال يؤثر فقط على التصنيف االئتماني لتلك البلدان األعضاء، بل وأيضا  على ُمقِرضيهم 

 من البنوك والمؤسسات المالية األخرى.

رة للسلع األساسية، ما جعل التوقعات وفي الجانب  اآلخر، فقد تحسنت آفاق االقتصاد الكلي للعديد من البلدان المصد ِ

 تشير إلى نمو أعلى وانخفاض الدين العام في تلك البلدان مقارنة باألسواق الناشئة واالقتصادات النامية األخرى.

 فخامة الرئيس،

 السيدات والسادة

نمائية كبيرة، ولهذا يتي عن علينا أن نتعاون على تقديم حلول مبتَكرة، عن طريق تعزيز ال شك  أن  التحد يات اإل

 المبادالت التجارية واالستثمارات البينية وتبادل المعارف بين البلدان األعضاء.

لذي يحل ل ا "تقرير البنك بشأن التكاملوفي الجلسة التي ستُعقد ظهر اليوم، إن شاء هللا، سنُطلق النسخة األولى من "

 التقد م المحَرز في التكامل االقتصادي  بين البلدان األعضاء.

ويمث ل هذا التقرير إنجازا  هاما  يُثري، من منظوٍر قائٍم على األدلة، مناقشات السياسة العامة بشأن التكامل بين الدول 

ما سيساعدنا هذا التقرير على . ك2025برنامج عمل المنظمة لسنة األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي في إطار 

 تحديد أهم  التحديات التي تواجه تحقيق تكامل اقتصادي  أكبر في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي.

وفي هذا الصدد، أود أن أشكر زمالئي في مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية على إعداد هذا التقرير، وأدعو جميع 

 حول ما جاء فيه من خالصات. البلدان األعضاء الموقرة إلبداء آرائها
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ويسرني أيضا  أن أحيطكم علما  بأن  مشاركة البنك اإلسالمي للتنمية في قمة مجموعة العشرين في بالي، بإندونيسيا، 

قد أتاحت لنا فرصة ثمينة للتحاور مع شركائنا والجهات المعنية أخرى، وتسليط الضوء على الدور الحاسم الذي 

ل األخضر.تضطلع به المالية اإلسال  مية باعتبارها آلية تمويل مبتكرة تسهم في التنمية المستدامة والتحو 

 فخامة الرئيس،

 السيدات والسادة،

في الختام، أود  أن أعرب عن شكري الخالص لجميع البلدان األعضاء على دعمها والتزامها المتواصلين لمجموعة 

 لى تعاونها، وال سيما في هذه المرحلة الصعبة.البنك اإلسالمي للتنمية. كما أشكر أمانة الكومسيك ع

وإنني أتطلع إلى التوصيات والمقترحات العملية التي ستخلص إليها هذه الدورة لزيادة دعم وتعزيز التعاون فيما بين 

بلداننا األعضاء. ويسعدني أن أؤك د ألعضاء الكومسيك الموق رين دعم مجموعة البنك اإلسالمي للتنمية لتنفيذ تلك 

 التوصيات.

 شكرا  لكم السيد الرئيس.

 وبركاته هللا ورحمة عليكم والسالم
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 مشروع خطاب 

 نائب رئيس الجمهورية التركية فؤاد أوقطاي 

 دورة الكومسيك الثامنة والثالثينفي الجلسة الختامية الجتماع 

 ، إسطنبول(2022نوفمبر  29)

 بسم هللا الرحمن الرحيم

 السادة الوزراء

 الحضور الكرام

 السالم عليكم ورحمة هللا وبركاته

 بعد مفاوضات مثمرة للغاية، أكملنا بنجاح اجتماع الكومسيك الوزاري الثامن والثالثين.

اتفقنا عليها ستعطي دفعا  جديدا  لتعاوننا، وأدعو جميع بلداننا إلى التنفيذ الدقيق للقرارات أعتقد أن جميع القرارات التي 

 المتخذة على هذا المسار.

 إخواني وأخواتي الكرام

بينما نترك وراءنا فترة الجائحة التي أثرت بعمق على العالم بأسره كما تعلمون، لم يكن من الممكن لألسف التعويض 

ر االقتصادية والهشاشة التي حدثت. فارتفاع تكاليف المدخالت في العديد من القطاعات، وخاصة بسرعة عن األضرا

قطاعي الطاقة والمنتجات الزراعية، التي تباطأ إنتاجها خالل فترة الوباء؛ أدى إلى تضخم مرتفع في جميع أنحاء 

العالمية في األشهر األخيرة حملت معها  العالم. باإلضافة إلى ذلك، فإن التطورات المهمة التي أثرت على السياسة

 أيضا  فواتير اقتصادية باهظة من نواح كثيرة.

من خالل الدور النشط الذي لعبناه في ممر الحبوب في البحر األسود، والذي تم إنشاؤه واستمراره بمبادرات الشراء 

منتجات تناول البلدان الوصول إلى هذه البالوكالة لرئيسنا، استمرت التجارة الدولية للمنتجات الزراعية، وأصبح في م

 التي هي في حاجة حيوية إليها.

في الوقت الذي نمر فيه بمثل هذه التحديات الصعبة، يجب علينا بصفتنا البلدان اإلسالمية، أن نستخدم آليات التعاون 

ننا وضمان ادة التجارة بياالقتصادي والتجاري بيننا بشكل أكثر فاعلية، وأن نركز على التدابير التي من شأنها زي

 النمو المستقر القتصاداتنا.

ميالدا  من حيث تعميق تعاوننا في مجال التجارة،  2022يوليو  1في هذا السياق، أود أن أذكر أنني أعتبر تاريخ 

وهو مشروع علم  -( TPS-OICحيث تم فيه بالفعل وضع نظام التجارة التفضيلية لمنظمة التعاون اإلسالمي )

 موضع التطبيق. -ك في مجال التجارة الكومسي

في هذه المرحلة، آمل أن تكون القرارات المتخذة في اجتماع لجنة المفاوضات التجارية الذي عقد على هامش 

 ، مفيدة أيضا .TPS-OICاجتماعنا بشأن مستقبل 

ة ومجال التعاون التجاري أود أن أعبر عن إيماني بأن هذه المبادرة المهمة لن تقتصر على البلدان المشاركة الحالي

الراهن فحسب، بل ستجذب أيضا  بلدانا  أخرى بتأثير الدومينو، وستوفر فرصا  جديدة لمجاالت تعاون أخرى. وبهذه 

المناسبة، آمل أن يتم تطوير نظام التجارة التفضيلية، ويفتح الباب أمام مشاركة أوسع وتعاونا  تجاريا  أكثر شموال ، 

 المشاركة. لفائدة جميع البلدان

 إخواني وأخواتي الكرام

كما تعلمون، عقدنا القمة العالمية الثامنة للحالل، ومعرض الحالل التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي في إسطنبول، 

معهد و ICDT المركز اإلسالمي لتنمية التجارة. وأود أن أشكر 2022( نوفمبر 27-24باستضافة بلدنا، في الفترة )

والوزارات والمؤسسات ذات الصلة وفي مقدمتها وزارة التجارة  SMIIC والمقاييس للدول اإلسالميةالمواصفات 

في الجمهورية التركية على جهودهم في تنظيمات مهمة مثل؛ القمة العالمية للحالل التي تأسست للكشف عن آخر 
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ل شكل مستقبل القطاع، ومعرض الحالالتطورات واالتجاهات في قطاع الحالل في العالم ومناقشة القرارات التي ست

 التاسع لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي يقدم لنا منتجات وخدمات جديدة في هذا القطاع.

 السادة المندوبون الكرام

إن أحد أهم المشاريع المدرجة على جدول أعمال الكومسيك هو بال شك مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون 

كز الذي يعد منصة تم إنشاؤها لتسوية النزاعات التجارية واالستثمارية بين الدول األعضاء اإلسالمي. أعتقد أن المر

في منظمة التعاون اإلسالمي، ستكون مركزا  يمكن العودة إليه من حيث األنشطة التجارية واالستثمارية بين الدول 

مركز في إسطنبول باعتبارها أحد أهم المراكز اإلسالمية فيما بينها، وكذلك مع الدول األخرى. ألنني أعتقد أن إنشاء ال

 التجارية والمالية في العالم، فرصة مهمة للغاية من حيث وظيفيته وكفاءته.

 إخواني وأخواتي الكرام

يسعدنا تطوير منتج ملموس يهدف إلى تطوير وتعميق التعاون المالي بين الدول اإلسالمية، يمكن للمستثمرين من 

ثمار فيه تحت مظلة الكومسيك، من خالل صندوق االستثمار الذي تم إنشاؤه على أساس مؤشر العالم اإلسالمي االست

OIC / COMCEC 50   اإلسالمي. إنني أعتبر تقديم مثل هذه األداة االستثمارية الملموسة الحالل لمستثمرينا أمرا

 مهما  للغاية من حيث حركة رأس المال بين بلداننا.

هذا السياق، إتمام البنية التحتية الفنية للصندوق في سبعة بلدان. إنني أعتقد بصدق أن وإنه من دواعي السرور في 

مؤسسات التمويل اإلسالمي في بلداننا، وخاصة البنك اإلسالمي للتنمية، ستقوم بالعمل الالزم لتعريف مستثمريها 

 بالصندوق وتشجيع االستثمار فيه.

لترويج للصندوق، قي مة للغاية في حلقة النقاش التي عقدت على هامش وكذلك أجد المناقشات في هذا السياق، حول ا

 اجتماعنا كجزء من الترويج للصندوق.

من ناحية أخرى، أعتقد أنه يجب علينا، وبدعم منكم، تسريع جهودنا لتنفيذ مبادرات أخرى مثل بورصة الذهب 

ي القائمة على المعادن الثمينة والعقارات، والتبادل العقاري، وهما مشروعان مهمان من منتجات االستثمار الرقم

 وأدعو جميع بلداننا للمساهمة في هذه الجهود.

 السادة المندوبون الكرام

في جلسة التبادل الوزاري لهذا العام، أجد أنه من المجدي والمالئم للغاية مناقشة موضوع "تقديم المساعدات 

 " في مواجهة التحديات التي يفرضها الوباء العالمي.19-فيد االجتماعية بشكل فعال بما يتماشى مع آثار جائحة كو

فقد شهدنا مرة أخرى خالل عملية الوباء العالمي، أهمية المساعدة االجتماعية الكبيرة في ضمان العدالة في الدخل 

 ومكافحة الفقر. 

ا الدعم مجتمع، واستخدام هذوتقديم الدعم للمواطنين ذوي الدخل المنخفض الذين يمثلون الطبقة األكثر ضعفا  في ال

بأكثر الطرق فعالية في المواقف االستثنائية مثل األوبئة؛ يُنَظر إليه على أنه أحد أهم معايير فهم الدولة االجتماعية 

 اليوم.

وفي هذا الصدد، آمل أن تمكننا المناقشات في جلسة التبادل الوزاري من تطوير فهم مشترك وخلق سياسات فعالة 

 ال المهم.في هذا المج

فلدينا نحن البلدان اإلسالمية على وجه الخصوص ممارسات كثيرة يمكن عرضها كنماذج جيدة للعالم فيما يتعلق 

بفعالية المساعدة االجتماعية خالل فترة الوباء. وفي هذا الصدد، أعتقد أن تبادل المعرفة والخبرة بين بلداننا األعضاء 

لمساعدة االجتماعية باعتبارنا البلدان األعضاء، وأود أن أشير إلى أن لدينا العديد له أهمية حيوية فيما يتعلق بفعالية ا

 من القصص التي نرويها للعالم في هذا الصدد.

 حضرات الضيوف المشاركون

أصبحت المنصات الرقمية اليوم أداة مهمة لتقديم الخدمات العامة بشكل أسرع وأكثر كفاءة وشفافية. وقد أصبح من 

مكان، أن نقوم بصفتنا البلدان األعضاء، بتطوير سياسات مشتركة واغتنام الفرص التي يوفرها التحول الضرورة ب

الرقمي الذي نشعر بتأثيره بشكل متزايد في جميع مجاالت الحياة. ونحن نرى صواب إضافة مجال مهم وناشئ مثل 

 التحول الرقمي إلى مجاالت تعاوننا العام الماضي.
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زه بلدنا والبلدان الشقيقة األخرى في هذا المجال في السنوات األخيرة، والنقطة التي وصلت إليها إن التقدم الذي أحر

 على المستوى الدولي؛ يفرض علينا مسؤولية مشاركة معرفتنا المؤسسية وخبرتنا ومعداتنا مع البلدان الشقيقة.

 هاء من إعداده في وقت قصير مثل عام واحد،في هذا السياق، أتمنى لبرنامج الكومسيك للتحول الرقمي الذي تم االنت

وتقديمه لالجتماع الذي عقد بمشاركة كبار المسؤولين عن التحول الرقمي في نطاق اجتماعنا، وإطالقه أمس رسميا ، 

 أن يعود بالخير لجميع بلداننا.

  السادة الوزراء

. فالشركات SMEsهناك مشكلة أخرى أود أن أشارككم فيها، وهي تتعلق بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة الحجم 

الصغيرة والمتوسطة كما تعلمون، هي أهم عناصر االقتصاد في الجغرافيا اإلسالمية. والشركات الصغيرة 

ماعية. ية فحسب، بل كذلك في الحياة االجتوالمتوسطة ليست فقط أهم الجهات الفاعلة في التنمية االقتصادية والتجار

والشركات الصغيرة والمتوسطة التي يمكنها التكيف بسرعة وسهولة مع ظروف السوق الجديدة، هي قاطرة التنمية 

االقتصادية. وكما هو الحال في العالم، تشكل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا  كبيرا  من الشركات في بلدنا 

 أيضا .

ياق، وبالنظر إلى أهمية الشركات الصغيرة والمتوسطة في حياتنا االقتصادية واالجتماعية، أعتقد أن في هذا الس

البحث عن فرص التعاون بين بلداننا األعضاء في سياق الشركات الصغيرة والمتوسطة وإنشاء اآلليات المناسبة 

برنامج الشركات الصغيرة والمتوسطة تحت  سيوفر لنا فوائد كبيرة. وفي هذا الصدد، أرى أنه من المهم جدا  إنشاء

مظلة الكومسيك. أعتقد أنه بهذا البرنامج يمكننا نقل التعاون الراهن بين بلداننا إلى أرضية بناءة ومستدامة وموجهة 

 نحو النتائج.

 حضرات الضيوف المشاركون

التمويل. تواصل مجموعات قضية أخرى أود أن أتناولها في خطابي أيضا ، هي مجموعات عمل الكومسيك وآليات 

العمل التي تشكلت في نطاق تنفيذ استراتيجية الكومسيك عملها دون إبطاء. وتوفر أساسا  مهما  لتقارب السياسات بين 

 الدول األعضاء عبر توصيات السياسات التي تنتجها.

تي تم ل الكومسيك، والأدعو جميع الدول األعضاء إلى متابعة تنفيذ توصيات السياسات التي وضعتها مجموعات عم

 تبنيها على المستوى الوزاري عن كثب.

كما أنني أدعو البلدان األعضاء إلى االستفادة القصوى من أدوات تمويل المشاريع المدرجة في برامج الكومسيك 

لدعم المشاريع. وأهتم بشكل خاص بإدراج أنواع جديدة من المشاريع هذا العام مثل تبادل الخبرات وتحليل 

حتياجات عبر تبادل الخبراء في نطاق آلية الكومسيك لدعم المشاريع. وأود أن أشكر مكتب تنسيق الكومسيك على اال

 عمله في هذا االتجاه.

 حضرات الضيوف المشاركون

لقد تم كما تعلمون، تحديد موضوع جلسة التبادل الوزاري للعام المقبل على أنه "زيادة قدرة التجارة اإللكترونية 

 األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي". للبلدان

في السنوات القليلة الماضية، أصبحت التجارة اإللكترونية جزءا  ال يستغنى عنها في شبكة التجارة العالمية. وقد 

شهدت صناعة البيع بالتجزئة مثل العديد من الصناعات األخرى، تحوال  كبيرا  مع ظهور اإلنترنت. واليوم يمكن 

 كل بلد تقريبا  الحصول بسهولة على المنتج الذي يريدونه من جانب آخر من العالم. للمستهلكين من

ونشهد في هذا السياق، نموا  سريعا  في التجارة اإللكترونية العالمية في السنوات األخيرة مع الزيادة السريعة في 

نية العالمية التجزئة في التجارة اإللكترو انتشار اإلنترنت. وفقا  لمنتدى التجارة اإللكترونية العالمي، تجاوزت مبيعات

 . ومن المتوقع أن يصل هذا الرقم إلى آفاق جديدة في السنوات القادمة.2021مليار دوالر في عام  5.2

من أجل اغتنام الفرص الجديدة في هذا السياق، أعتقد أننا كبلدان منظمة التعاون اإلسالمي، نحتاج إلى استكمال 

البنية التحتية القانونية والقدرة المؤسسية والبشرية. ومن هذا المنطلق، أود أن أعبر عن أنني استعداداتنا من حيث 

أجد الموضوع المقرر للجلسة الوزارية لتبادل اآلراء للعام المقبل دقيقا  ومفيدا  للغاية، وآمل أن تكون االستعدادات 

 التي سيتم إجراؤها مفيدة.
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رب مرة أخرى عن امتناني العميق لجميع وفود البلدان، واألمانة العامة لمنظمة بهذه المشاعر واألفكار، أود أن أع

 التعاون اإلسالمي، ومنظمة التعاون اإلسالمي والمنظمات الدولية األخرى على مساهماتهم القيمة.

ئج مفيدة للعالم نتا أسأل هللا العظيم أن تؤدي مناقشاتنا ومفاوضاتنا والقرارات التي اتخذناها في جلسة تبادل اآلراء إلى

 اإلسالمي وتعميق تعاوننا كأمة إسالمية.

 أتمنى لكم جميعا  في طريق عودتكم من إسطنبول إلى بلدانكم رحلة آمنة وممتعة وأياما  صحية.

 والسالم عليكم ورحمة هللا وبركاته
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 توصيات السياسات الصادرة عن
 التجاري للعمل الكومسيك لمجموعة عشر التاسع االجتماع

، في شكل افتراضي فقط، تحت شعار 2022أكتوبر  4عقدت مجموعة الكومسيك للعمل التجاري بنجاح اجتماعها التاسع عشر في 

في منظمة التعاون اإلسالمي". خالل االجتماع، أجرت مجموعة "زيادة تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة في البلدان األعضاء 

الكومسيك للعمل التجاري مداوالت بشأن توصيات السياسات المتعلقة بتحسين تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة. في ضوء النتائج 

 توصيات السياسات التالية:الرئيسية للتقرير والمداوالت المكثفة خالل االجتماع التاسع عشر، توصلت مجموعة العمل إلى 

تشجيع إضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، والقضاء على الطابع غير الرسمي  توصية السياسة األولى:

 من بين جملة أمور منها؛ تقليل وقت التسجيل وكلفته وتخفيف األعباء اإلدارية.

مشكلة كبيرة في جميع أنحاء العالم،  SMEsيمثل النشاط غير الرسمي الذي تقوم به الشركات الصغيرة والمتوسطة األساس المنطقي: 
هي محرك للنمو االقتصادي الوطني؛ فإن إضفاء  SMEsوخاصة في البلدان النامية. بالنظر إلى أن الشركات الصغيرة والمتوسطة 

ة غير الرسمية أمر بالغ األهمية لزيادة اإلنتاجية وخلق وظائف أفضل، ودعم النمو الطابع الرسمي على الشركات الصغيرة والمتوسط
العديد من الوثائق والمبادئ التوجيهية الغنية بأفضل الممارسات، مثل  OECDالشامل. نشرت منظمة التعاون االقتصادي والتنمية 

(، ومجموعة أدوات التنفيذ الرقابي والتفتيش OECD ،2014مبادئ أفضل الممارسات لتنفيذ اللوائح التنظيمية وعمليات التفتيش )
ضفاء الطابع الرسمي على المشاريع الصغيرة في رابطة دول جنوب شرق OECD ،2018لمنظمة التعاون االقتصادي والتنمية ) (، وا 
ط لتثبيط الشركات (. التوصية العامة هي عدم اتخاذ تدابير صارمة بشكل مفر OECD ،2020آسيا )آسيان(: الرؤية السياسية )

. ويوصى على وجه التحديد، بآليات التنفيذ واستكمالها بإصالحات أخر  مثل تسهيل إضفاء الطابع SMEsالصغيرة والمتوسطة 
الرسمي. وبما أن الدولة هي أكبر مشتر للسلع والخدمات، ينبغي للحكومات استخدام المشتريات العامة إما لمعاقبة الشركات الصغيرة 

المحلية أو تحفيزها ودعمها والترويج لها. إن تقليص وقت وتكلفة التسجيل وتقليل األعباء اإلدارية من شأنه أن يشجع على  والمتوسطة
إضفاء الطابع الرسمي. والتسجيل السريع والسهل من شأنه أن يقلل من تكلفة إضفاء الطابع الرسمي. تبسيط تسجيل األعمال وجعله 

جذابا  للشركات الصغيرة والمتوسطة غير الرسمية. إن تخفيف العبء على األعمال التجارية الرسمية،  أرخص أو مجانيا  سيكون أمرا  
  والحصول على التمويل، وخدمات تطوير األعمال، والمشتريات العامة؛ ستكون من مكونات اآلليات القائمة على الحوافز.

اعتماد تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة وتحديد أهداف القوانين واللوائح المتعلقة بالمؤسسات   توصية السياسة الثانية:
 الصغيرة والمتوسطة بوضوح. 

مكانية المقارنة، قبل اتخاذ األساس المنطقي:  ال بد من اعتماد تعريف موحد للشركات الصغيرة والمتوسطة من أجل الوضوح وا 
لشركات الصغيرة والمتوسطة. قد يختلف هذا التعريف من بلد إلى آخر، ورغم ذلك، من المفيد اعتماد معيار الخطوات لتحسين تدويل ا

دولي )إن أمكن( ألغراض المقارنة. يحتاج أي نوع من التدخل السياسي إلى أساس قانوني ليكون شرعيا . قد يتغير نوع القوانين واللوائح 
 بلد، لكن الفرضية الرئيسية هي نفسها عندما يتعلق األمر بتدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة:تبعا  للبنية الدستورية واحتياجات كل 

تعزيز سياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة بشكل شامل من خالل وضع المبادئ األساسية والسياسات األساسية والقضايا األساسية 
ضيح مسؤوليات الدولة والمؤسسات العامة المحلية، من أجل المساهمة األخر  المتعلقة بسياسات الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتو 

 في التنمية السليمة لالقتصاد الوطني، واندماجه في االقتصاد العالمي وتحسين نوعية حياة الناس. 

 

ستراتيجية ير اجعل تدويل الشركات الصغيرة والمتوسطة جزءا  من وثائق السياسات الوطنية من خالل تطو  توصية السياسة الثالثة:
الشركات الصغيرة والمتوسطة، وتحديد االستراتيجية في وثيقة ملزمة متعددة السنوات، ووضع سياسات تدويل الشركات الصغيرة 

 والمتوسطة في سياق أطر سياسات أوسع. 

وتدويل األعمال التجارية، وال سيما المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم كما نوقش التقرير، له آثار بعيدة المد    األساس المنطقي:
على التنمية، مثل النمو االقتصادي األعلى قيمة، وفرص العمل األفضل، والحد من الفقر، وزيادة الرخاء. وبالتالي، هو مرشح جيد 

التي  ،وينبغي أن تشمل استراتيجية المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم لحكومة المركزية. ليصبح جزءا من جدول أعمال سياسة ا
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يشار إليها أحيانا باسم إطار السياسات، مختلف جوانب تنمية المشاريع الصغيرة والمتوسطة، بما في ذلك على سبيل المثال ال الحصر 
تدويل اريع، وتوفير الدعم المالي، وبناء ثقافة االبتكار، والتجارة اإللكترونية، و تهيئة بيئة مواتية لألعمال التجارية، وتشجيع تنظيم المش

ع أصحاب وضوحا  لجمي ويمكن أن يوفر وضع االستراتيجية في وثيقة ملزمة متعددة السنوات المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
دواٍت سياسية  مناسبة في مجموعٍة متنوعة من مجاالت سياسات المصلحة المعنيين بشأن المسار المقصود، ويتضمن أهدافا  ملموسة  وأ

ومن الضروري وضع سياسات تدويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم في سياق أطر  المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. 
ات جدول س جميع هذه األطر أولويبما في ذلك السياسات الصناعية أو االبتكارية أو المحلية. وينبغي أن تعك السياسات األوسع نطاقا  

أعمال التنمية الوطنية، أو تفضيل نهج التدويل على نطاق االقتصاد، أو التقسيم المؤسسي للمسؤوليات بين المستو  المركزي والمستو  
 الحكومي اآلخر. 

  

ة لتسهيل حصول الشركات الصغير دعم اإلطار المؤسسي بالوسائل المالية الالزمة والضمانات الحكومية  توصية السياسة الرابعة:
 والمتوسطة على التمويل أثناء انتقالها إلى األسواق الدولية.

ويمثل الحصول على التمويل دائما مشكلة رئيسية للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم، سواء كانت تعمل محليا  أو  األساس المنطقي:
لتجارية الصغيرة. وتستغرق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بعض الوقت دوليا . يعد دخول السوق الدولية خطوة كبيرة لألعمال ا

لبناء عالقات موثوقة في بلدان أخر . ومن األصعب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تتلقى مدفوعات مقابل التصدير في 
 يع الصغيرة والمتوسطة الحجم محفوفة بالمخاطر،غضون فترة زمنية قصيرة. وقد تعتبر المؤسسات المالية في البلد أعمال المشار 

وتفضل عدم إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. وفي هذا الصدد، فإن دعم التمويل التجاري والضمانات التي تقدمها 
لى انتقالها إالحكومة هي أهم أدوات التدويل.  ومن أجل تيسير حصول المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على التمويل أثناء 

 SMEأو مصرف المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم  Exim Bankاألسواق الدولية، فإن المؤسسات الحكومية مثل مصرف 

Bank ،مرشحة بطبيعتها لتوفير التمويل التجاري للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. إن لم تكن هذه المؤسسات متوفرة في البلد ،
ض هذه المهمة إلى مؤسسة خاصة. ومن شأن الحمالت الدعائية التي تقوم بها المؤسسات العامة أو فإن البنك المركزي سيفو 

المصارف المحلية أن تطلع المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على إمكانية الحصول على التمويل التجاري.  وتتردد المصارف في 
لجة القروض وخطر التخلف عن السداد. ويمكن التغلب على هذه إقراض المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بسبب تكلفة معا

الحواجز من خالل تقديم ضمان. وعند القيام بذلك، ينبغي للحكومة أن تستعين بموظفين خبراء ذوي خبرة ومعرفة بالمعامالت 
 ج إلى تطوير نظم فعالةاالئتمانية. ليست كل طلبات الضمان مناسبة، ويجب على الوكالة إجراء فحص ائتماني. كما أنها تحتا

لمعالجة ضمان القروض في المصارف بشكل مثمر. يختلف معدل الضمان اختالفا كبيرا  من برنامج إلى آخر، ويمكن أن يبدي تفاوتا  
في المائة. يشكل معدل الضمان المرتفع خطرا  أخالقيا  من خالل تقليل العناية الواجبة  90في المائة إلى أكثر من  50من معدل 

المخاطر لد  المقرض. كما يسمح للشركات الصغيرة والمتوسطة باالستمرار في االعتماد على الضمان والشركات غير المربحة و 
لمواصلة البقاء على قيد الحياة وتصبح شركات زومبي. ينبغي النظر في طلبات الحصول على ضمانات على أساس أسسها 

الشركات ذات الصلة السياسية. فالضمانات الصادرة على أساس األفضليات السياسية الموضوعية وعدم إخضاعها لمحسوبية األفراد أو 
تزيد من معدل التخلف عن السداد وحجم اإلعانات العامة. ويمكن أن يؤدي ذلك أيضا إلى أن المقترضين المحتملين الذين يستحقون 

 (.2015أكثر يتم تسعيرهم خارج السوق )بنك التنمية اآلسيوي، 

 

شراكها في برامج مساعدة   سياسة الخامسة:توصية ال مكاناتها للتدويل وا  تصنيف المنشآت الصغيرة والمتوسطة من حيث قدرتها وا 
 التصدير بناء على نتائج نظام الفرز.

في بلدان كثيرة، هناك عدد من المؤسسات المسؤولة عن نمو الشركات الصغيرة والمتوسطة وبناء قدراتها  األساس المنطقي:
ها. عندما نأخذ باالعتبار أنه يجب على كل مؤسسة مراجعة الطلبات المقدمة لبرنامجها، هناك حاجة إلى عدد كبير من القو  وتصدير 

العاملة. ولتحسين استخدام الموارد وخفض التكاليف، ينبغي للمؤسسات الرئيسية المسؤولة عن المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن 
تاحة النت ائج ألصحاب المصلحة اآلخرين. ستتطلب برامج التمويل المنشأة حديثا  أن تحصل المشاريع الصغيرة تقوم بفرزها، وا 
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والمتوسطة الحجم على تصنيف مرجعي كمعيار لألهلية استنادا إلى طبيعة البرنامج. باإلضافة إلى ذلك، فإن المؤسسة الرئيسية التي 
حجم إلى برامج مختلفة بناء على احتياجاتها.  من شأن النظم اإللزامية أن تثني تجري التسجيل ستوجه المشاريع الصغيرة والمتوسطة ال

المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم عن التقدم بطلب أو العمل بشكل رسمي. لذلك، يجب أن يكون النظام طوعيا. ستشارك المشاريع 
حصول على برامج تمويل، من خالل معايير محددة مسبقا  الصغيرة والمتوسطة الحجم في النظام إذا كان هناك حافز للتقدم بطلب لل

مثال . لتحقيق أقصى استفادة من نظام التصنيف، شارك النتائج مع أصحاب المصلحة اآلخرين. في كل مرة يقومون فيها بتصميم 
لقائمة ئج الفرز لبرنامج جديد، سيطلبون من المتقدمين الحصول على نتيجة الدرجات. بمجرد جمع التطبيقات، سيستخدمون نتا

 المختصرة. 

 
دعم الموارد اإلدارية والبشرية للشركات الصغيرة والمتوسطة بما يتماشى مع متطلبات التدويل  توصية السياسة األولى:

    .الناجح

يتوقف تدفق العمال المتعلمين تعليما  جيدا  وذوي الخبرة إلى المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم على تطوير  األساس المنطقي:
(. يدخل الخريجون سوق العمل بحثا  عن عمل في كل من 2015منظمات تدريب قوية وشبكات تدريب وطنية )بنك التنمية اآلسيوي، 

مال الجدد إلى تدريب موجه نحو المشاركة في األسواق العالمية )دورات اللغة، مثال (، الشركات الصغيرة والكبيرة. ويحتاج هؤالء الع
خاصة إذا كانت الشركات التي توظفهم هي شركات صغيرة ومتوسطة. باإلضافة إلى ذلك، فإن الدرجة العالية التي تصبح فيها 

ف، في حين تتطلب الشيخوخة الديمغرافية قابلية أفضل المهارات قديمة تجعل من الصعب على العمال األكبر سنا العثور على وظائ
للتوظيف وظروف عمل أفضل للعمال األكبر سنا. من المتوقع أن تؤدي األتمتة والرقمنة إلى زيادة تقليل الطلب على المهام ذات 

ال ضمان التكامل بين اآلالت والعمالياقات الزرقاء والمهام المتكررة، وزيادة الطلب على المهارات االجتماعية ومهارات حل المشكالت ل
(OECD ،2018 لذلك، فإن تحسين التعلم مد  الحياة أمر ضروري. ومع ذلك، هناك نقص في الوعي. عالوة على ذلك، من .)

المعروف جيدا  أن التدريب أثناء العمل مكلف بشكل خاص بالنسبة للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. هناك قوة عاملة أصغر 
أقل. معدالت االحتفاظ ضئيلة، وخطر السرقة من قبل شركات أخر  أكبر.  ولتوفير القيادة والموارد البشرية للشركات الصغيرة  وموارد

والمتوسطة المصدرة، يجب على الحكومات تطوير ودعم جميع مستويات التعليم من المدرسة االبتدائية إلى التعليم العالي والتدريب 
تأهيال عاليا. لضمان حصول الطالب على تعليم عالي الجودة، يجب على الحكومة تنفيذ نظام الشهادات  المهني، وتوفير المؤهلين

المؤسسية لضمان توفير برنامج تدريبي مناسب من خالل التدريس عالي الجودة. يجب أن يوفر نظام التدريب، مهارات القطاعات 
لجديدة والناشئة. العديد من الشركات الصغيرة والمتوسطة تنتج للشركات الرئيسية، ويعمل على توقع المهارات الالزمة للقطاعات ا

الكبيرة وبعضها تصدر مباشرة. لذلك، تحتاج إلى عمال أكفاء لملء مواقعهم.  وينبغي للمشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم نفسها، 
ديم لقابلة للتكيف. على سبيل المثال، يمكن تقوكذلك لمقدمي التدريب من القطاعين العام والخاص؛ أن يفكروا في فرص التدريب ا

التدريب على أساس الدوام الجزئي خالل األوقات البطيئة من األسبوع أو الشهر. يمكن تقديم دورات اللغة أو التواصل لتحسين 
يار آخر مع ذلك، هناك خالعالقات مع الشركاء األجانب.  الطريقة التقليدية لتوفير التدريب هي إرسال العمال إلى برامج التدريب. و 

هو جلب المدربين إلى الشركة، وبذلك يمكن توفير الوقت، ويمكن تركيز التدريب على المهام المحددة للشركة الفردية. تكون الشركات 
ح نالصغيرة والمتوسطة في الغالب غير مطلعة على برامج التدريب الممولة من الدولة، مثل دعم التعليم المدرسي أو القسائم أو م

 التكلفة الجزئية. ينبغي للوكاالت العامة أن توفر التوعية الالزمة لضمان معرفة المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم بهذه البرامج. 

 

توفير آليات إرشادية للشركات الصغيرة والمتوسطة لتحسين منتجاتها وفقا للمعايير والشهادات المطلوبة  توصية السياسة األولى:
 ق والمنتج. الخاصة بالسو 

تحتاج المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى فهم المعايير المطلوبة لمنتجاتها في البلدان المستهدفة. إلثبات  األساس المنطقي:
معايير المنتجات، يلزم إصدار شهادات للعديد من السلع. تلبية متطلبات البلدان المستهدفة للمعايير والشهادات أمر مكلف ويستغرق 

طويال  بالنسبة للشركات الصغيرة والمتوسطة. وستدعم الحكومة المشاريع المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة الحجم من خالل  وقتا  
توفير المعلومات الالزمة من خالل بوابة إلكترونية جيدة التصميم. هناك العديد من األمثلة التي يمكن استخدامها. وعندما تكون 

صدار الشهادات. ومن الصعب عليهم المشاريع الصغيرة والم توسطة الحجم جاهزة للتصدير، فإنها تواجه متطلبات توحيد المعايير وا 
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فهم هذه اإلجراءات. وسوف يستفيدون كثيرا من الدعم الحكومي شبه الرسمي.  وهناك مؤسسات دولية تقدم خدمات استشارية لمتطلبات 
صدار شهادات التصدير في المش اريع الصغيرة والمتوسطة الحجم. ويتعين على الحكومات أن تحيل مشاريعها توحيد المعايير وا 

الصغيرة والمتوسطة الحجم إلى هذه المؤسسات للحصول على المشورة. الكومسيك هي مجتمع كبير من الحكومات التي لديها خبرة في 
صدار الشهادات لزيادة صادرات المشاريع تصدير سلع معينة. ولذلك، فإن المجتمع المحلي سيتعاون في مجال توحيد المعايير  وا 

 الصغيرة والمتوسطة الحجم في المنطقة.

 

دراج منتجات  توصية السياسة األولى: دعم العالمة التجارية للشركات الصغيرة والمتوسطة من خالل إنشاء عالمة تجارية وطنية، وا 
 الشركات الصغيرة والمتوسطة في العالمة التجارية الوطنية.

العالمة التجارية هي تحديد اسم وصورة فريدين لمنتج أو خدمة في أذهان المستهلكين وربط العميل بالمورد. يوضح  لمنطقي:األساس ا
( أن سمعة العالمة التجارية لها تأثير على الشراء. يعتبر التمايز عن المنافسين أحد أهم فوائد العالمة التجارية. يعد 2004وندالين )

ية عملية صعبة تساعد على شهرة المنتجات والخدمات في جميع أنحاء العالم، مما يؤدي إلى تبنيها بشكل أسرع. اختراق األسواق الدول
ومن األصعب على المشاريع الصغيرة والمتوسطة الحجم أن تنشئ عالماتها التجارية الخاصة. بدال من ذلك، يمكن للحكومات إنشاء 

ة والمتوسطة تحت العالمة التجارية الوطنية. وينبغي تجميع المشاريع الصغيرة عالمة تجارية وطنية، وتجميع الشركات الصغير 
والمتوسطة الحجم تحت العالمة التجارية الوطنية استنادا إلى قائمة من المعايير. وينبغي للحكومات أن تروج للعالمة التجارية الوطنية 

 في جميع أنحاء العالم.

 

 ثير البرامج المنفذة بانتظام ومشاركتها بشفافية مع الجمهور.  إجراء تحليل تأ توصية السياسة األولى:

يعد تقييم تأثير برامج التمويل أمرا مهما للغاية لتخصيص الموارد بشكل أفضل. فهي تساعد الحكومة على تصميم  األساس المنطقي:
تائج دما يتم تحسين البرامج بناء على نبرامج أفضل في كل عام، وتتلقى الشركات الصغيرة والمتوسطة خدمات أفضل من الحكومة عن

 تقييم األثر.  التقييم المنتظم ضروري لزيادة تحسين البرامج. التقييم المستمر للبرامج يسمح للحكومة بتحديد نقاط الضعف في البرنامج.
ترة المحددة.  قق أهدافه في الفإن لم يحقق البرنامج أهدافه على مد  فترة، ويجب على صناع السياسات إعادة تصميم البرنامج إن لم يح

تقييم األثر يمك ِّن صانعي السياسات باتخاذ قرارات بشأن البرامج. ومع ذلك، وألسباب تتعلق بالمساءلة، يجب أيضا  نشرها بانتظام 
 للجمهور. 

 

 :أدوات لتنفيذ توصيات السياسيات
 

تنسيق الكومسيك للمشاريع كل عام. وبفضل تمويل في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب  تمويل مشروع الكومسيك:
مشاريع الكومسيك، يمكن للبلدان األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تمولها الكومسيك. وفيما يتعلق بمجاالت 

يك أن ق الكومسالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للبلدان األعضاء أن تستفيد من تمويل مشاريع الكومسيك، ويمكن لمكتب تنسي
يدعم تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع برامج تدريبية، وزيارات دراسية، وورشات عمل، وتنظيم 

نتاج مواد / وثائق ترويجية.  ندوات، وتبادل خبرات بين النظراء، وتقييمات االحتياجات، وا 
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 توصيات السياسات الصادرة عن

 الكومسيك عمل لمجموعة عشر التاسع االجتماع

 واالتصاالت للنقل

 

أكتوبر  11بنجاح اجتماعها التاسع عشر في ( TCWG)عقدت مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت 

نظرة  :التأثير االقتصادي واالجتماعي للبنية التحتية للنقل"، في شكل افتراضي فقط، تحت شعار 2022

خالل االجتماع، أجرت مجموعة عمل الكومسيك ". منظمة التعاون اإلسالمي عامة على الدول األعضاء في

مداوالت بشأن توصيات السياسات المتعلقة بالتأثير االقتصادي واالجتماعي للبنية  TCWGللنقل واالتصاالت 

صلت وفي ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت المكثفة خالل االجتماع التاسع عشر، ت. التحتية للنقل

 :مجموعة العمل إلى توصيات السياسات التالية

تحسين استراتيجية شاملة لمكونات التنمية والتخطيط والقدرة على / تطوير : توصية السياسة األولى

   .البرمجة لتحسين اآلثار االقتصادية واالجتماعية للبنية التحتية للنقل

قة االقتصاد، يجب أن تكون مجموعة من الشروط المسبلكي تؤثر البنية التحتية للنقل على : األساس المنطقي

باإلضافة إلى االستثمارات في البنية التحتية للنقل، يجب أن تكون المتغيرات االقتصادية . سارية المفعول

عالوة و. مثل القوى العاملة عالية الجودة، واالقتصادات المحلية المالئمة، والتوقعات متاحة في المقام األول

روط يجب أن تكون كل هذه الش. يجب أن يقوم اإلطار السياسي والمؤسسي بدعم التنمية االقتصاديةعلى ذلك، 

وفي هذا اإلطار، يلزم وجود بنية منهجية ومؤسسية قوية لتخطيط . الرئيسية الثالثة متاحة في نفس الوقت

. حقرصد، والتقييم الالالنقل، وتحديد المشاريع وإعدادها، والتقييم المسبق، والمشتريات، واإلشراف وال

ولكن، ال بد لهذه المراحل المحددة بشكل جيد أن تسترشد أوال  بإطار استراتيجي للسياسات متوسطة األجل 

 .أو طويلة األجل يحدد األولويات الكلية والمحلية والقطاعية

 

مة االحتياجات في ا لخددمج مشاريع البنية التحتية للنقل مع السياسات الوطنية العلي: توصية السياسة الثانية

   .أحسن األحوال

 .يجب على أي مشروع استثماري أن يعود بالفوائد على البلد، ويرفع من رفاهية المواطنين: األساس المنطقي

جميع مدخالت الموارد المستخدمة من قبل مشروع استثماري، لديها الفرصة أيضا  في إمكانية استخدامها 

ى ختلف علبدون المشروع، وخلق قيمة في مكان آخر من االقتصاد، إما في القطاع الخاص أو في مشروع م

ويمكن للتقييمات المسبقة لمشاريع النقل أن تزود الحكومة بمعلومات عما إذا كان المشروع . الجانب العام

وفي هذا الصدد، يعد التحليل االقتصادي للمشاريع، أداة بالغة األهمية ومفيدة . يولد قيمة مقابل المال أم ال

 /يقا لهذه الغاية، ينبغي النظر في عدة عناصروتحق. تهدف إلى ضمان تخصيص الموارد الشحيحة بكفاءة

، والجدوى التقنية، والتحليل االقتصادي (المشاريع)خطوات، واعتمادها بفعالية مثل تحديد المشروع 

لكل  وفي هذا الصدد، ينبغي. ، وتقييم المخاطر(المشاريع)، والتحليل المالي للمشروع (المشاريع)للمشروع 

ت البلد، وأن يفي بها، وهي األولويات المحددة في وثائق السياسات الخاصة مشروع أن يعكس أوال أولويا

مثل تحليل  الكمي/ ولهذا السبب، يمكن استخدام منظور كلي أكثر باستخدام أساليب التحليل النوعي . بالبلد

 . المعايير متعددة العوامل، وغير ذلك
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ت البنية التحتية للنقل بما يتماشى مع التحليالتعزيز تحديد أولويات مشاريع : توصية السياسة الثالثة

   .االقتصادية والمالية عالية الجودة

ومن أجل توجيه موارد البلد الشحيحة إلى المجاالت األكثر احتياجا ، يلزم تقييم المشاريع  :األساس المنطقي

طاء بعد ذلك، ينبغي إع. تبعا  لمعايير موضوعية وقابلة للمقارنة، لتطوير مجموعة من المشاريع المحتملة

األولوية للمشاريع، إما داخل القطاع أو على أساس شامل لعدة قطاعات، مع مراعاة بعض المؤشرات 

الحاسمة مثل القدرات التمويلية للبلد، أو الفائدة الحدية للمشروع، أو إلحاح االحتياجات التي تؤدي إلى 

، ومنهجيات التحليل CBAيارات، وتحليل التكلفة والعائد الخ/ في هذه المرحلة، يلعب تحليل البدائل . المشروع

 . االقتصادي األوسع نطاقا ، وتحليل االستدامة، والحساسية، وتحليل المخاطر أدوارا  حاسمة

وفي هذا الصدد، ينبغي وضع منهج متعدد الوسائط من أجل االستفادة من تأثير التعاون ومزايا شبكة نظام 

تحسينات، ليس على تحديد المشاريع وإعدادها وتقييمها فحسب، بل على التنبؤ  ومن الضروري إدخال. النقل

 .بالتأثير االقتصادي واالجتماعي للبنى األساسية وخدمات النقل أيضا  

عالوة على ذلك، ينبغي النظر في التقييمات على نطاق أوسع في جميع االعتبارات التي يمكن أن تؤثر على 

ر الذي يوف( المخرجات -المدخالت )القيام بذلك، يجب اعتماد نموذج تحليل  وأثناء. المجتمع واالقتصاد

الخلفية في االقتصاد، واستخدام منهجيات /المخرجات، ومضاعفات الدخل، والروابط القطاعية األمامية

االجتماعية القياسية اللتقاط اآلثار  CBAالتوازن العام القابلة للحساب، إلى جانب منهجية تحليل التكلفة والعائد 

واعتماد فترة االسترداد كتدبير إضافي، إلى جانب المعايير القياسية المحددة في تقييم . واالقتصادية األوسع

 .جدوى المشاريع، يمكن أن يزود صانعي القرار أيضا بمنظورات تقييم عملية

  .لللنق تعزيز الظروف لتحسين تقييم مخاطر مشاريع البنية التحتية: توصية السياسة الرابعة

أصبح تحديد المخاطر في مرحلة التخطيط للمشروع وترتيب قيم التأثير يشكل مبدأ : األساس المنطقي

وفي المشاريع القوية والمخطط لها جيدا ، ال يستبعد ظهور مشاكل غير . جوهريا  لمشاريع البنية التحتية للنقل

قد  لذلك،. خاطر المحتملة وتقييمها مسبقامتوقعة في أي مرحلة من مراحل المشروع، إن لم يتم تحديد الم

ي يجب تضمين تقييم المخاطر ف.  تصبح هذه العملية شرطا أساسيا لزيادة النجاح وتقليل مشاكل المشروع

وهذا أمر بالغ األهمية، ألن عدم اليقين موجود دائما  في أي مشروع استثماري . CBAتحليل التكلفة والعائد 

ينبغي إدراج تحليل الحساسية، والتحليل النوعي للمخاطر، والتحليل االحتمالي وفي هذا الصدد، . بحد ذاته

 من أجل التقييم المنهجي، يمكن. للمخاطر، ومراحل الوقاية من المخاطر والتخفيف من حدتها في التحليالت

، وتقنية AHPالنظر في المناهج النوعية والكمية مثل تحليل مونت كارلو، وعملية التسلسل الهرمي التحليلي 

، وطريقة تنظيم الترتيب التفضيلي إلثراء TOPSISترتيب األفضلية حسب أوجه التشابه مع الحل المثالي 

  .QCRA، والتقييم الكمي لمخاطر التكلفة PROMETHEEالتقييمات 

 

جودة إحصاءات مشاريع البنية التحتية للنقل، وضمان الشفافية في تحسين : توصية السياسة الخامسة

 .اإلفصاح عن المعلومات

ج إحصاءات وينبغي إنتا. إحصاءات النقل الموثوقة هي مفتاح تطوير البنية التحتية للنقل: األساس المنطقي

( كيلومتر - الركاب)و( كيلومتر -الطن )النقل المتعلقة بالنقل المحلي والدولي والنقل العابر كال  على حدة، بـ 

ن إلى جانب ذلك، سيكون م.  ييم ملموس لكيفية تحسين النظم القائمةوكذلك األطنان والركاب، إلجراء تق

المفيد إنتاج إحصاءات حول رضا المستخدم، مثل التأخير في النقل وأوقات السفر والموثوقية، لمعرفة 
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تنبؤ تزويد المستثمرين المحتملين ببيئة استثمارية يمكن ال. االختناقات وتحسين الوضع الحالي ألنظمة النقل

عالوة على . ا، ووثائق حول إعداد المشروع والعمليات ذات الصلة وغير ذلك، ومشاركتها مع الجمهوربه

ذلك، البد من تعريف خط إمداد المشروع بخصائصه الرئيسية؛ من أجل التخطيط األفضل لجميع أصحاب 

تملين ن المحمن أجل تزويد المستثمري. المصلحة، وجذب القطاع الخاص، وتوفير رصد أفضل وتقييم عام

ببيئة استثمارية يمكن التنبؤ بها، يجب مشاركة الوثائق المتعلقة بإعداد المشروع والعمليات ذات الصلة، 

وفي هذا الصدد، يمكن أن يؤخذ تنفيذ نظام معلومات نقل قوي في االعتبار من . ومشاركتها مع الجمهور

  .أجل تحقيق هذه التوصية بشكل أفضل

 
االستفادة بشكل أفضل من آليات التمويل والمشتريات البديلة بما في ذلك؛ الشراكات : توصية السياسة األولى

، وتنفيذ التحليل الالحق لتعزيز األثر االقتصادي واالجتماعي للبنية التحتية PPPsبين القطاعين العام والخاص 

  .للنقل
اقات في الخاص للتغلب على االختن يمكن تعبئة آليات التمويل البديلة بما في ذلك القطاع: األساس المنطقي

يمكن تقديم الشراكة بين القطاعين العام والخاص من خالل إطار تنظيمي سليم . النقل والخدمات اللوجستية

الشراكة بين القطاعين العام . وبناء القدرات، للتأكد من أنها تحقق قيمة مقابل المال، وأنها مستدامة ماليا  

دة، حيث يكون إلعداد المشروع وتقديم العطاءات وإدارة العقود العامة؛ والخاص هي آلية مشتريات معق

من أجل ضمان التنفيذ الفعال للشراكات بين القطاعين العام والخاص، ينبغي إعداد المبادئ . أهمية خاصة

 رمن ناحية أخرى، يجب تحليل األث.  التوجيهية ذات الصلة بإعداد دراسة الجدوى والعطاءات وإدارة العقود

االقتصادي واالجتماعي للمشاريع وقياسه بدقة؛ لتحديد ما إذا كانت المشاريع قد أثرت على البلد عامة من 

اف ومن أجل تحديد مدى انحر. الناحيتين االقتصادية واالجتماعية، حسب ما هو مقصود قبل تحقيق المشروع

 وع في دراسة الجدوى بانتظام بحجمالتوقعات عن األرقام الفعلية؛ يمكن مقارنة التوقعات الموضوعة لمشر

ا للمكونات التقديرية . المستخدمين المحقق بعد تشغيل المشروع يمكن أن تكون الحالة نفسها صالحة أيض 

فيدة يمكن أن تكون هذه البيانات م. األخرى للمشروع، مثل تكلفة االستثمار أو فترة االستثمار في المشروع

لة، والتي تكون أكثر أهمية إذا تحقق المشروع كشراكة بين القطاعين لتحديد مدى مخاطر المشاريع المحتم

 .العام والخاص
 

 :أدوات لتنفيذ توصيات السياسيات

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال  :مجموعة عمل الكومسيك للنقل واالتصاالت

 .السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال  

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل  :وع الكومسيكتمويل مشر

وبفضل تمويل مشاريع الكومسيك، يمكن للبلدان األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع . عام

فيد من أن تست وفيما يتعلق بمجاالت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للبلدان األعضاء. تمولها الكومسيك

 .تمويل مشاريع الكومسيك، ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك أن يدعم تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد

وقد تشمل هذه المشاريع برامج تدريبية، وزيارات دراسية، وحلقات عمل، وتنظيم حلقات دراسية، وتبادل 

 .وثائق ترويجية/ الخبرات بين األقران، وتقييم االحتياجات، وإنتاج مواد 

 



OIC/COMCEC/38-22/REP 

104 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 توصيات السياسات الصادرة عن

 السياحي للتعاون الكومسيك عمل لمجموعة عشر التاسع االجتماع



OIC/COMCEC/38-22/REP 

105 
 

 ، في شكل افتراضي فقط،2022أكتوبر  5( بنجاح اجتماعها التاسع عشر في TWGعقدت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون السياحي )

تحت شعار "إدارة الموارد البشرية المستدامة في قطاع السياحة". وخالل االجتماع، أجرت مجموعة العمل المعنية بالسياحة مداوالت 

 بشأن توصيات السياسات المتعلقة بتعزيز إدارة الموارد البشرية المستدامة. في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت المكثفة خالل

 لتاسع عشر، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسات التالية:االجتماع ا

 ، وسياسات استدامة جديدة للتكيف الطبيعي في الموارد البشرية.19-تحسين / تطوير التنبيه االستراتيجي لكوفيد األولى:السياسة توصية 

. يتعلق برأس المال البشريكان للوباء العالمي آثار خطيرة على الصناعة، خاصة فيما األساس المنطقي: 

وإعادة تأسيس التزام رأس المال البشري وثقته في صناعة السياحة أمر بالغ األهمية. فقد تحول المهنيون 

من الموارد البشرية األكفاء وأصحاب الخبرة إلى قطاعات أخرى، أو أسسوا أعمالهم الخاصة بسبب الشلل 

ومن األهمية بمكان إعادة تعيين هؤالء الموظفين في قطاع الذي أصاب هذا القطاع بسبب الوباء العالمي. 

السياحة. ويجب إعداد خطط األزمات لقطاع السياحة بطريقة واضحة ومالئمة ومستدامة، ومشاركتها 

ا توقعات العمالء من العاملين  بشفافية مع جميع أصحاب المصلحة، وخاصة مع العاملين. كذلك، تغيرت أيض 

لعالمي. وفي هذا السياق، ينبغي بذل الجهود لرفع مستوى الوعي بين الموظفين حول في ظل انتشار الوباء ا

، التكيف مع النظام العالمي 19-تغيير مخاوف العمالء وتوقعاتهم. يجب على الشركات السياحية بعد كوفيد

وار. تشجيع من الزالجديد، واستخدام التقنيات المتقدمة العادية الجديدة، وتلبية توقعات العمالء وجلب المزيد 

الشركات السياحية على التكيف مع النظام العالمي الجديد، وإعداد خطط أزمة واضحة ومالئمة ومستدامة 

بعد الجائحة، ومشاركة العاملين وتشجيعهم وتوجيههم وتمكينهم بشفافية، بحيث يمكن الوصول على المدى 

تشير األبحاث إلى إمكانية تطوير خطة إلدارة أزمة الطويل إلى الموارد البشرية المستدامة الموهوبة. لذلك، 

الموارد البشرية في السياحة العالمية، ومواجهة األزمات المحتملة التي قد تنشأ في المستقبل. اعتماد آلية 

 لتأمين المجتمعات القائمة على السياحة.

 

تعزيز التدريب أثناء الخدمة، والمدارس السياحية، وبرامج الشهادات، وبرامج  الثانية:السياسة توصية 

 السياحة.التبادل الدولي، وفرص التدريب، بهدف تحسين الخدمة والجودة في صناعة 

يزيد التعليم السياحي من مستوى الخدمة من خالل تحسين معرفة العاملين في الشركات األساس المنطقي: 

السياحية. ولهذا السبب، وبالتعاون الوثيق مع القطاع الخاص، ينبغي إعطاء األولوية للتخطيط من أجل 

محتويات  نتدريب العاملين. إن إنشاء مجالس استشارية للصناعة في المدارس السياحية لتعزيز التعاون بشأ

التعليم السياحي وبرامج "تدريب المدربين" التي تستهدف المدربين السياحيين؛ من شأنه أن يساعد في سد 

الفجوة بين ما هو مطلوب من الموارد البشرية في السياحة وما يتم توفيره في المدارس السياحية. والتدريب 

خبرة والتدريب. يجب أن يكون الهدف من تحسين قوة أثناء الخدمة مهم للغاية للعاملين الذين يفتقرون إلى ال

العمل وجودة الخدمة، هو تحسين أداء العاملين. وإعداد استراتيجية بقيادة محلية لنشر حملة توعية حول 

أهمية األنشطة السياحية على االقتصاد المحلي، وأهمية الحفاظ على مشاركة السكان المحليين في األنشطة 

مباشر.   ومن أجل زيادة أداء العاملين، ال بد من زيادة القوة العاملة المتعلمة في  السياحية لتوفير دخل

تطوير التدريبات أثناء الخدمة، وفتح المدارس السياحية، وتوسيع برامج اللغة وبرامج الشهادات الصناعة. 

لذلك داخلي. يب الوبرامج التبادل الدولية لموظفي السياحة في التعليم السياحي، والوصول إلى فرص التدر

يجب توسيع نطاق التدريبات أثناء الخدمة والمدارس السياحية وبرامج الشهادات وبرامج التبادل الدولية 

 وفرص التدريب الداخلي لجلب رأس المال البشري المتعلم إلى الصناعة.
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أو  بينها، الجوائزضمان استدامة رفاهية الموظفين / العاملين من خالل أمور من الثالثة: السياسة توصية 

 المكافآت أو زيادات الرواتب أو تمكين الموظفين ليكونوا مساهمين، وتوفير ظروف عمل مالئمة.

وال بد من إعطاء األولوية لرضا العاملين من أجل تقييم رضا العمالء. يجب أن تراعي األساس المنطقي: 

التي تعزز سعادة العاملين ورفاههم. يمكن أن  إدارة الموارد البشرية المستدامة، االستراتيجيات وبيئة العمل

تزدهر صناعة السياحة باستخدام العديد من طرق التحفيز الداخلية. تشجيع تقنيات التحفيز الداخلي مثل 

الجوائز أو المكافآت أو زيادات الرواتب من أجل ضمان رضا الموظفين. تمكين الموظفين من أن يكونوا 

ياحية من أجل الحصول على المزيد من الموظفين المتحمسين. وتوفير مساهمين في شركة األعمال الس

ظروف عمل مواتية يساعد الموارد البشرية على أن تصبح أكثر استدامة. لذلك، تحتاج صناعة السياحة إلى 

 ةإنشاء نظام من شأنه زيادة إنتاجية العاملين بشكل عام، وزيادة القدرة على االبتكار، وتمكينهم من تقديم خدم

أفضل. يمكن لألشخاص مساعدة أماكن العمل على تحقيق أهدافهم وخططهم من خالل دمج التوظيف 

واالختيار والتدريب ومراجعات األداء وفرق الثقافة التنظيمية والتدريب بنجاح. يجب أن يكون هناك اهتمام 

 لصناعة.خاص بالتدريب المهني للسياحة والضيافة لضمان استدامة الموارد البشرية داخل ا

 

السفر  تعزيز التفاعل بين وكاالتزيادة التعاون بين الشركات والشركاء من خالل توصية السياسة الرابعة: 

  وشركات السياحة والفنادق ومنظمي الجوالت السياحية.

من الضروري الحفاظ على التواصل والتفاعل الفعال والقوي بين الشركات السياحية. األساس المنطقي: 

أغراض حكومية، ينبغي أن يكون هناك تفاعل قوي ومستدام بين وكاالت السفر وشركات السياحة ومن أجل 

والفنادق ومنظمي الجوالت السياحية. والمقارنة المعيارية الدقيقة والتعريف الواضح للقضايا ستكون مبادئ 

حية، ت السياتوجيهية لقادة الصناعة بصفتهم مخططي وصانعي السياسات. يساعد التآزر بين الشركا

الصناعة على التطور بنجاح، وتقليل المشاكل التي قد تنشأ، وتوفير خدمة عالية الجودة في الصناعة. كما 

أنه يساعد على تعزيز التعلم مدى الحياة، من خالل تطوير استراتيجيات تنمية الموارد طويلة األجل والمعرفة 

  التنظيمية لمساهمة البالد في صناعة السياحة.

 

 

 وات تحقيق توصيات السياسات: أد

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال  مجموعة عمل السياحة التابعة للكومسيك:

 السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال . 

 

في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع كل  تمويل مشروع الكومسيك:

عام. من خالل تمويل مشروعات الكومسيك، يمكن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم 

مشروعات تعاون متعددة األطراف، ليتم تمويلها من خالل المنح من مكتب تنسيق الكومسيك. وفي مجال 

تب ك، ويمكن لمكالسياسات المذكورة أعاله، يمكن للبلدان األعضاء االستفادة من تمويل مشروع الكومسي

تنسيق الكومسيك تمويل المشاريع الناجحة في هذا الصدد. قد تشمل هذه المشاريع تنظيم الندوات، والبرامج 

التدريبية، والزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء، وورشات العمل، وإعداد الدراسات التحليلية، وتقييم 

 االحتياجات والمواد والوثائق التدريبية. 

 



OIC/COMCEC/38-22/REP 

107 
 

في اجتماعاته المستقبلية، يمكن احة القطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك: منتدى سي

لمنتدى السياحة للقطاع الخاص لمنظمة التعاون اإلسالمي / الكومسيك أن يتوسع في مجاالت السياسات 

 المذكورة أعاله والمجاالت الفرعية من منظور القطاع الخاص.
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، 2022أكتوبر  10بنجاح اجتماعها التاسع عشر في ( AWG)عقدت مجموعة الكومسيك للعمل الزراعي 

والمعلومات نظم المعرفة : 19-تحويل النظم الغذائية بعد كوفيد"في شكل افتراضي فقط، تحت شعار 

خالل االجتماع، أجرت مجموعة الكومسيك . “الزراعية في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي

مداوالت بشأن توصيات السياسات المتعلقة بتحسين نظم المعرفة والمعلومات ( AWG)للعمل الزراعي 

لت االجتماع التاسع عشر، توص في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت المكثفة خالل. الزراعية

 :مجموعة العمل إلى توصيات السياسات التالية
تطوير آلية تنسيق واستشارة سليمة ألصحاب المصلحة من أجل توفير إطار عمل مشترك يمكن لجميع توصية السياسة األولى: 

 الجهات الفاعلة أن تعمل فيه بطريقة متوافقة ومنسجمة.

إنه من المهم إنشاء نوع من هيئة تنسيق مرنة واسعة التحديد لمختلف مكونات نظم   األساس المنطقي:

لتوفير إطار مشترك يمكن لجميع الجهات الفاعلة العمل فيه بطريقة  AKISالمعرفة والمعلومات الزراعية 

 متوافقة ومنسجمة. ينبغي أال يكون التنسيق صارما  إلى حد تثبيط التنافس على االبتكار.  

ك حاجة، على أقل تقدير، إلى آليات لمالءمة السياسات واالستراتيجيات مثل تحديد أولويات البحث وهنا

والتكنولوجيا والزراعة ومجلس الغابات التركي ومؤتمر النباتات  واالبتكار. يعد المجلس األعلى للعلوم

(Plantekongressen في الدنمارك مثالين جيدين آلليات التنسيق والتشاور بين ).أصحاب المصلحة 

 

االستفادة من الشراكات بين القطاعين العام والخاص من أجل اإلدارة والتمويل توصية السياسة الثانية: 

 .AKISالفعالين لنظم المعرفة والمعلومات الزراعية 

إدارة التحديات الجديدة التي تواجهها الزراعة مثل تغير المناخ والمخاطر الجيوسياسية   األساس المنطقي:

واضطرابات سلسلة التوريد تتطلب تصميم سياسات جيدة واستثمارات مستدامة وإطار تمويل سليم. وإذا 

يد األهمية من ، يلعب القطاع الخاص دورا  متزاAKISكان القطاع العام هو الفاعل المهيمن في إدارة وتمويل 

خالل البرامج التجارية لبيع مدخالته ومنتجاته وقدراته المبتكرة.  يجب على القطاع العام تحسين أنماط 

التفاعل بين جميع أصحاب المصلحة، وتصميم إطار تنظيمي تمكيني وتنفيذه، وتوفير التمويل.  يمكن أن 

ة دة في زيادة حجم البحوث والخدمات االستشاريتكون آليات الشراكة بين القطاعين العام والخاص وسائل مفي

واإلرشاد الزراعي. الشراكات بين القطاعين العام والخاص هي ترتيبات خاصة لتحقيق أقصى قدر من 

جودة الخدمة من خالل استغالل اإلبداع والتآزر بين القطاعين العام والخاص. الشراكات الجيدة التصميم 

فوائد اجتماعية من خالل االستفادة من موارد وقدرات الجهات الفاعلة  بين القطاعين العام والخاص تحقق

 الخاصة والعامة. 

 

االستثمار في المواهب الجديدة في مجال الزراعة من خالل تطوير االتصاالت توصية السياسة الثالثة:  

 إلعداد القوى العاملة في المستقبل. AKISوالشبكات بين الشباب ومؤسسات 
وبينما تتقدم القوى العاملة في الزراعة في العمر، فإن ضمان اهتمام ومشاركة األجيال الجديدة القادمة في الزراعة   ي:األساس المنطق

وتحسين معارفهم في الزراعة،  أمر ضروري لتنافسية واستدامة هذه الصناعة. وهناك حاجة إلى آليات جديدة لزيادة عمالة الشباب

 ومهاراتهم التقنية.

 

تعد برامج تنمية المواهب وتطويرها لجعل الشباب أكثر جاذبية الختيار مهنة في الزراعة للمتخرجين من الجامعات وكذلك المزارعين 

ٍ في نظم المعرفة والمعلومات الزراعية  .  يجب أن تتضمن هذه البرامج تقنيات زراعية جديدة مثل AKISالشباب عامل تحويل أساسي 

يمكن تشجيع الشباب من المزارعين وأصحاب المشاريع الزراعية على  نات بشكل أفضل وتقنيات تطوير األعمال.الدقة واستخدام البيا



OIC/COMCEC/38-22/REP 

109 
 

يذ فالمشاركة في المنتديات العالمية، التي تربط الشباب وتمكنهم من مناقشة أولوياتهم المحلية وتحدياتهم وتحديد حلول مبتكرة وقابلة للتن

 من أجل مستقبل غذائي أفضل.

 

 AKISإدراج العمال الزراعيين الموسميين في نظم المعرفة والمعلومات الزراعية ية السياسة الرابعة:  توص

 لتسخير إمكاناتهم بشكل أفضل من حيث االستثمار وخلق فرص العمل واإلنتاجية الزراعية.

فالزراعة تخلق في الغالب فرص عمل موسمية، ويستهان في الغالب بعدد العمال   األساس المنطقي:

الموسميين. وفي العديد من البلدان، يشكل العمال الموسميون جزءا هاما من إنتاج معظم المنتجات 

االستراتيجية داخل البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وسوق العمل الزراعي الموسمي آخذ في 

النمو في منطقة منظمة التعاون اإلسالمي. ويختلف مستوى تعليم العمال الموسميين ومستوى مهاراتهم 

اختالفا  كبيرا ؛ ويتم في الغالب استبعادهم من خدمات اإلرشاد. وبرامج التدريب المخصصة لهم تهتم في 

الموسميين كعنصر مهم في الفعال العمال  AKISالغالب بحقوق العمال وحماية الصحة. يجب أن يشمل نظام 

النظام البيئي الزراعي من أجل تسخير إمكاناتهم بشكل أفضل من حيث االستثمار وخلق فرص العمل 

 واإلنتاجية الزراعية.

 

 AKISوالبد من تطوير نظام سليم للرصد والتقييم الفعالين منذ البداية لفهم تأثير توصية السياسة الخامسة:  

 بشكل أفضل.

وإنشاء نظام سليم للرصد والتقييم منذ البداية يعدُّ أمرا  حاسما  لمعرفة أثر النظام.  تعمل   قي:األساس المنط

مصفوفة اإلبالغ الخاصة بالصناعة العامة والخاصة والمنظمات غير الحكومية والمنظمات المالية 

ية ولية والمؤسسات المالوالمؤسسات األكاديمية والبحثية والوكاالت اإلنمائية والمنظمات غير الحكومية الد

الدولية من خالل المناهج التصاعدية والتشاركية على تعزيز الشراكات وبناء شعور بالملكية وتوافق اآلراء 

إلى أنظمة لتقيم تأثيره ونتائجه لتغذية وحدات صنع السياسات والتنسيق  AKISبين الجهات الفاعلة. يحتاج 

 .AKISداد التقارير لتنسيق المصالح المشتركة لمثلث بهذه المعلومات. هناك حاجة إلى آلية إلع

 

لتلبية الحاجة إلى  AKISلنظام  ICTتعزيز نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت توصية السياسة األولى: 

 المعلومات المحلية والمخصصة.

للمنتجين إمكانية الحصول على  ICTتتيح نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت   األساس المنطقي:

المعلومات التقنية والتسويقية بصورة كافية وفي الوقت المناسب. وتتيح نظم تكنولوجيا المعلومات 

للمزيد من المزارعين االستفادة من المعارف والمعلومات القائمة من خالل إنشاء شبكات  ICTواالتصاالت 

الشبكات باتباع مناهج تعاونية ومتعددة التخصصات في حل معلومات محلية وإقليمية وعالمية. وتسمح هذه 

في نظم المعرفة والمعلومات  ICTالمشاكل وممارسات البحث. يمكن دمج تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 

بعدة طرق مثل قنوات الراديو والتلفزيون الزراعية وبوابات اإلنترنت ووسائل التواصل  AKISالزراعية 

؛ المعلومات AKISالهاتف المحمول. وتشمل المعارف والمعلومات المنشورة عبر نظم االجتماعي وخدمات 

المتعلقة بتغير المناخ، واإلنذار المبكر بالجفاف والظروف الجوية القاسية، واألمراض، وبيانات األسعار 

 ادل خبراتهم.أيضا فرصا  جديدة للمزارعين لتب ICTواألسواق. وتتيح نظم تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت 
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من أجل إنشاء ونمو شركات جديدة  FoodTechوالغذائية  AgriTechتطوير نظام بيئي للتكنولوجيا الزراعية توصية السياسة األولى: 

  ودعم الشركات القائمة.

أمرا  ضروريا  لتسهيل  FoodTechوتكنولوجيا األغذية  AgriTechيعد تطوير نظام بيئي للتكنولوجيا الزراعية   األساس المنطقي:

هو تقاطع المنتجات والخدمات والتطبيقات  AgriTechإن انتقال أنظمة األغذية الزراعية وتلبية متطلبات المستهلكين والتنمية المستدامة. 

لى طول سلسلة هي نقطة تقاطع الزراعة والغذاء والتكنولوجيا ع FoodTechالمشتقة من الزراعة لتحسين العائدات والكفاءة والربحية، و

أجهزة استشعار ميدانية، وطائرات بدون طيار، وبرامج  AgriTechالقيم من الحصاد والتخزين والمعالجة إلى التوزيع والتجزئة.  تشمل 

، FoodTechإدارة المزارع، والروبوتات، والزراعة الرأسية. منصات ومنتجات وخدمات توصيل األغذية مباشرة إلى المستهلك من 

عالجة األغذية وتحسين مكونات الطعام، واألغذية من الجيل التالي، والمشروبات مثل الحليب واللحوم النباتية، وإدارة النفايات، البتكار م

إن تطوير مثل هذا النظام اإليكولوجي الذي سيسهم في إنشاء ونمو شركات جديدة أمر ضروري لجذب االستثمار  وتغليف األغذية.

 .2021مليار دوالر في عام  AgriTech5.2 راعة. بلغ حجم االستثمار في العالمي المتنامي إلى الز

 
التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي لزيادة التعاون بين الدول األعضاء  AKISتطوير شبكة افتراضية لمؤسسات توصية السياسة األولى: 

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

مصادر معرفية مختلفة لمعالجة القضايا الزراعية الحيوية، فإن وبينما تشتد الحاجة إلى   األساس المنطقي:

دود في ويخلق التعاون عبر الح القدرة التنافسية الزراعية تعتمد على اإلجراءات التعاونية من أجل االبتكار.

 التابعة لمنظمة AKISإن تطوير شبكة افتراضية لمؤسسات  مجال البحث واالبتكار سوقا  أكثر تكامال  للبحث.

التعاون اإلسالمي لزيادة التعاون بين الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. يمكن لهذه الشبكة 

بكة قد تؤدي ش االفتراضية أن تنشئ قائمة جرد للمشاريع والخبرات القائمة، وعرض أفضل الممارسات. 

AKIS يذها، كة لتطوير المشاريع وتنفاالفتراضية التابعة لمنظمة التعاون اإلسالمي تدريجيا  إلى آلية مشتر

حيث تتفاعل مؤسسات التمويل ومؤسسات البحث والجامعات والشركات الخاصة والمنظمات المالية من 

 أجل مشاريع االبتكار.

 

 

 :السياساتأدوات لتنفيذ توصيات 

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال  مجموعة عمل الزراعة في الكومسيك:

السياسات المذكورة أعاله بطريقة أكثر تفصيال . يمكن لمجموعة العمل أن تعمل على تحديد األولويات 

 وتسلسل مجاالت السياسة.

 

ل ك في إطار تمويل مشروع الكومسيك، يدعو مكتب تنسيق الكومسيك للمشاريع تمويل مشروع الكومسيك:

عام. وبفضل تمويل مشاريع الكومسيك، يمكن للبلدان األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع 

تمولها الكومسيك. وفيما يتعلق بمجاالت السياسات المذكورة أعاله، يمكن للبلدان األعضاء أن تستفيد من 

صدد. ل المشاريع الناجحة في هذا التمويل مشاريع الكومسيك، ويمكن لمكتب تنسيق الكومسيك أن يدعم تموي

وقد تشمل هذه المشاريع برامج تدريبية، وزيارات دراسية، وحلقات عمل، وتنظيم حلقات دراسية، وتبادل 

 الخبرات بين األقران، وتقييم االحتياجات، وإنتاج مواد / وثائق ترويجية.
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 توصيات السياسات الصادرة عن
 الكومسيك عمل لمجموعة عشر التاسع االجتماع

  الفقر من للحد
 

وافقت دورة الكومسيك السابعة والثالثون على "تقديم المساعدة االجتماعية الفعالة والتمكين االجتماعي واالقتصادي في ضوء جائحة 

طلبت والثالثين، وفي الدول األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي" كموضوع لجلسة تبادل اآلراء في دورة الكومسيك الثامنة  19-كوفيد

( للخروج بتوصيات سياسية ملموسة حول هذا الموضوع، وتقديم PAWGمن مجموعة عمل الكومسيك المعنية بالتخفيف من حدة الفقر )

-ديتقرير عنها إلى دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين. إلى جانب القضايا المتعلقة بتقديم المساعدة االجتماعية أثناء جائحة كوف

أيضا  في التحديات وخيارات السياسات الممكنة المتعلقة باالنتقال  PAWG، نظرت مجموعة العمل المعنية من التخفيف من حدة الفقر 19

إلى أنظمة المراقبة والمعلومات المتكاملة في تقديم المساعدة االجتماعية. في هذا اإلطار، توصلت مجموعة العمل إلى التحديات 

ة، عالوة على التوصيات المتعلقة بتسهيل اعتماد أنظمة متكاملة للبلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي لتقديمها والمشكالت التالي

 إلى دورة الكومسيك الوزارية الثامنة والثالثين.

 

 19-التحديات والمشاكل التي تواجه تقديم المساعدة االجتماعية أثناء كوفيد 

 لقضاء على مكاسب سنوات من الجهود المبذولة للتخفيف من حدة الفقر. كان االنكماش إلى ا 19-أدى تفشي وباء كوفيد

 االقتصادي أبطأ نسبيا  في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. ومع ذلك، كان التأثير على الفقر قاسيا . 

  الذين يواجهون الجوع في البلدان األعضاء  إلى زيادة كبيرة في معدالت الفقر، وارتفاع عدد األفراد 19-أدت جائحة كوفيد

 في منظمة التعاون اإلسالمي.

  كانت استجابة السياسات من حيث الدعم االقتصادي وتخفيف الديون أبطأ نسبيا  بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون

 اإلسالمي مقارنة ببقية العالم.

 ية المساعدة االجتماعية بين الدول األعضاء في منظمة التعاون هناك عالقة سلبية بين تغطية المساعدة االجتماعية وكفا

 اإلسالمي. 

  مع زيادة عدد المستفيدين، ينخفض إجمالي مبلغ التحويل الذي يتلقاه جميع المستفيدين كحصة من إجمالي الرفاهية، مما يتسبب

 في إرباك الموارد في البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. 

 ية المساعدة االجتماعية ليست متنوعة بما فيه الكفاية بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي. وبينما أدوات حما

تعتمد العديد من الحكومات بشكل متكرر على برامج التأمين االجتماعي ودعم سوق العمل، فإن مثل هذه األدوات أقل شيوعا  

 سالمي.عبر البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإل

  لم تكن برامج المساعدة االجتماعية مدعومة بشكل كاٍف بسياسات سوق العمل، مثل دعم األجور والتدريب ووقت العمل

. تعمل سياسات سوق العمل 19-المدعوم في أكثر من نصف البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي خالل جائحة كوفيد

 عية من خالل احتواء البطالة وحماية التوافقات الوظيفية بين العمال والموظفين. هذه على زيادة فعالية المساعدة االجتما

 

 

 

 التحديات والمشكالت في سياق تبني أنظمة متكاملة للمساعدة االجتماعية

  مع تغير المناخ واالحترار العالمي إلى مستويات تنذر بالخطر، من المتوقع حدوث كوارث طبيعية بوتيرة أعلى ومستويات

 كارثية في جميع أنحاء العالم. 

  ،والشرائح السكانية الضعيفة والفقيرة في البلدان كما هو معتاد، هي الفئات األكثر تعرضا  لآلثار السلبية للصدمات. وبالتالي

تحتاج الحكومات إلى أنظمة مرنة وسريعة لتقديم المساعدة االجتماعية التي تستجيب للصدمات المفاجئة وحماية الشرائح األكثر 

 هشاشة في المجتمع.

  وبينما يسود اتجاهٌ واضٌح بين الحكومات في جميع أنحاء العالم لالنتقال إلى أنظمة متكاملة، فإن اعتماد مثل هذه األنظمة يختلف

 اختالفا  كبيرا  بين البلدان األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي.
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  تعد أنظمة المراقبة والمعلومات المتكاملة في المساعدة االجتماعية أكثر شيوعا  في البلدان األعضاء في منظمة التعاون

 في منطقة إفريقيا.اإلسالمي في منطقة الشرق األوسط وشمال إفريقيا ومنطقة آسيا، وأقل شيوعا  بين األعضاء 

  بينما تبدي غالبية أعضاء منظمة التعاون اإلسالمي التزاما  سياسيا  قويا  بتبني أنظمة رصد ومعلومات متكاملة تماما  في تقديم

المساعدة االجتماعية، فإن القليل من هذه الدول األعضاء لديها أنظمة فعالة تتميز بدمج ديناميكي للمستفيدين في منصة بيانات 

 حدة.وا

  إن االفتقار إلى السجالت االجتماعية ووجود أرقام هوية وطنية فريدة يقلل بشكل كبير من السرعة التي يمكن للبلدان من خاللها

 بناء الكتل األساسية لألنظمة المتكاملة في تقديم المساعدة االجتماعية.

  ة في لألنظمة المتكاملة التي تعمل بشكل جيد، قاصرما تزال قوانين خصوصية البيانات الفردية، والتي تعتبر متطلبات حاسمة

 بعض البلدان األعضاء. 

 .يعد االفتقار إلى البنية التحتية التقنية والدراية هو التحدي الرئيسي أمام بناء أنظمة متكاملة 

 موعاتاستهداف األخطاء وعدم اليقين االقتصادي ومشاكل التنسيق عبر المؤسسات الحكومية وصعوبة الوصول إلى مج 

 األقليات، هي تحديات مهمة أخرى تواجهها البلدان األعضاء في بناء برامج مساعدة اجتماعية فعالة.   

 

 توصيات السياسات

  

 بالنظر إلى التحديات والمشكالت التي نوقشت أعاله، هناك مجموعة من توصيات السياسات العامة كما يلي:

a. توصيات عامة 

 فين بين الدول األعضاء ذات المستويات المختلفة في االندماج في أنظمة المساعدة إطالق برامج تبادل وتدريب الموظ

االجتماعية. يمكن أن تسهل برامج تبادل وتدريب الموظفين عملية التنسيق بين األعضاء وتسمح بالتعلم من تجارب بعضهم 

 البعض. تصميم هذه البرامج على المستويات الفنية ومستويات السياسة. 

 حماية االجتماعية المتكاملة كأولوية رئيسية في السياسة.تحديد ال 

  ،تحديد البنية التفصيلية للمساعدة االجتماعية الحالية من خالل تحديد المنظمة التي لديها مجموعات البيانات، وكيفية استخدامها

 والغرض منها، باإلضافة إلى أدوات مشاركة البيانات بين البرامج المختلفة.

 د المالية والبشرية والتنظيمية المخصصة حاليا  لبرامج المساعدة االجتماعية والتوسع المحتمل في إطار متكامل.تحديد الموار 

  االستثمار في البنية التحتية للبيانات والمهارات الفنية والموارد البشرية لتحسين االستهداف والتسليم وتوفير الخدمات

 والمدفوعات النقدية.

  .تحديد الفئات السكانية التي تحتاج إلى المساعدة االجتماعية، والتي تفشل البرامج القائمة في الوصول إليها 

  تعزيز تنسيق أفضل بين مختلف المنظمات والمؤسسات المسؤولة عن إدارة برامج المساعدة االجتماعية في بنية حوكمة

 تعاونية على المستويين المحلي والوطني.

  القوة والضعف في كل برنامج قائم في مراحل التوعية والتقييم والتوفير واإلدارة.تحديد نقاط 

  تحديد مصادر أوجه القصور في كل برنامج في ضمان اإلدماج الديناميكي للمجموعات التي ال تغطيها البنى القائمة بشكل

 كاٍف مثل؛ فقراء الريف والنساء والعاملين غير الرسميين، إلخ.

 موعات البيانات المتاحة التي يجب أن تكون مرتبطة بالبرامج االجتماعية مثل السجالت المدنية والسجالت تحديد جميع مج

 الضريبية وسجالت العناوين وشهادات الميالد وحالة الدخل.

b. توصيات للبلدان ذات المستوى المنخفض من قابلية التشغيل البيني والبرامج المتعددة 

  من خالل إدخال واجهة البيانات الرقمية وأنظمة الدفع الرقمية مع واجهات أفضل لعمالء.تحسين تقديم البرامج الحالية 

  توسيع نطاق قابلية التشغيل البيني بين البرامج القائمة من خالل مشاركة البيانات والفحوصات المتعددة وتعديل البيانات

 ة للتشغيل البيني.الديناميكي في سجل مستفيد واحد أو تطوير منصات بيانات ثنائية قابل
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  معالجة عدم كفاية التواصل مع المجموعات التي تفشل البرامج الحالية في تغطيتها من خالل استكمال النظام عند الطلب بأدوات

 التحكم واإلدارة، وبتكييف استراتيجيات توعية محددة لكل مجموعة لديها ظروف خاصة.

 ا؟ ومتى؟ وكيف؟".تطوير نظام تسجيل واحد يتناول "من يحصل؟ على ماذ 

 .تصميم نظام شكاوى مشترك يسمح بالحماية االجتماعية التكيفية وردود الفعل الديناميكية المقدمة من العمالء 

 .تطوير بوابة دفع واحدة تحافظ على بيانات جميع المعامالت التي يمكن لجميع المؤسسات الوصول إليها 

 ية بقواعد البيانات المؤسسية األخرى التي يمكن أن تؤدي إلى مزيد من استكشاف طرق ربط قواعد بيانات الحماية االجتماع

 التكامل في بنية أكثر شمولية.

c.   توصيات للبلدان التي تتمتع بمستوى عاٍل من قابلية التشغيل البيني ولكن بدون نظام مستفيد متكامل تماما 

  خالل تحديد أهم العقبات )مثل الحواجز المؤسسية، وتبادل تطوير منصات البيانات المترابطة الحالية إلى نظام مستفيد واحد من

 البيانات غير الكافي، واالفتقار إلى البنية التحتية التقنية(.

  تصميم طرق لتزويد جميع المستفيدين الحاليين والمحتملين بهويات فريدة، والتي يتم الحصول عليها عادة  من السجالت

 م االحتياجات أكثر كفاءة وفعالية.االجتماعية، من أجل جعل التواصل وتقيي

  التأكد من وجود بوابة دفع واحدة، وواجهة عميل عاملة، ومنصة للشكاوى، ومنصة لتحليل البيانات مع إمكانية الوصول إلى

 جميع قواعد بيانات برامج المساعدة االجتماعية.

 رقمية( والتي يمكن تحويلها إلى سجل اجتماعي فعال.إنشاء أدوات لالستغالل الكامل لقواعد البيانات الموجودة )الورقية أو ال 

 .تصميم تنفيذ تجريبي صغير النطاق لنظام متكامل تماما ، والتحقق من صحة النتائج، وتوسيعه إلى المستوى الوطني 

d. توصيات للبلدان التي لها نظام متكامل للمستفيدين 

  برامج محددة لكل فئة اجتماعية وتوسيع أفق اإلدماج تطوير طرق لتحسين انتشار البرامج االجتماعية من خالل تصميم

 الديناميكي.

 .تطوير منصات بيانات إضافية لزيادة فعالية ودقة وصحة بيانات المساعدة االجتماعية الحالية 

 .توفير بيئة تعاونية كاملة بين جميع المؤسسات والمنظمات في مجال المساعدة االجتماعية 

 متطورة وأدوات ذكية لإلنذار المبكر لتحديد األشخاص الذين يحتاجون إلى المساعدة االجتماعية بشكل أفضل.تطوير أنظمة مراقبة رقمية 
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 توصيات السياسات الصادرة عن

 الكومسيك عمل لمجموعة عشر الثامن االجتماع

  المالي للتعاون

 

أكتوبر  3بنجاح اجتماعها الثامن عشر في  FCWGعقدت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي 
 خالل االجتماع،جهود توحيد المعايير في التمويل اإلسالمي".  ، في شكل افتراضي فقط، تحت شعار "2022

مداوالت حول توصيات السياسات المتعلقة بتحسين  FCWGأجرت مجموعة عمل الكومسيك للتعاون المالي 
ل اإلسالمي. في ضوء النتائج الرئيسية للتقرير والمداوالت المكثفة جهود توحيد المعايير في قطاع التموي

 خالل االجتماع الثامن عشر، توصلت مجموعة العمل إلى توصيات السياسات التالية:

وضع خطة استراتيجية رئيسية شاملة تحدد بوضوح متطلبات توحيد المعايير والتوافق )على الصعيدين   األولى:السياسة توصية 

( على تطوير خطة رئيسية شاملة ذات IFSIيعتمد نجاح صناعة الخدمات المالية اإلسالمية ) األساس المنطقي:العالمي والمحلي(. 

اسات الوكاالت الحكومية والمنظمات ذاتية التنظيم التي تمثل توجه استراتيجي واضح ينعكس في مخططات واستراتيجيات وسي

أصحاب المصلحة في الصناعة. عند إضفاء الطابع المؤسسي على توحيد المعايير، سيتم توجيه السياسات والتوجيهات والمبادئ 

  التوجيهية نحو تحقيق هذا الهدف االستراتيجي.

 

وكمة الشريعة من أجل ضمان امتثال صناعة الخدمات المالية اإلسالمية للمعايير إنشاء إطار مركزي لح  الثانية:السياسة توصية 

 وتسوية النزاعات وإعداد التقارير.الشريعة المتعلقة بالمنتجات المتوافقة مع 

ابط وسيعزز إطار حوكمة الشريعة ذات مستويين ثقة الجمهور في النظام البيئي للتمويل اإلسالمي من خالل الض األساس المنطقي:

والتوازنات المناسبة من خالل ضمان توافق وتوحيد ممارسات الصناعة وامتثال عمليات السوق لمبادئ الشريعة. فبينما تكون مجالس 

الشريعة على مستوى المؤسسة هي المسؤولة عن مراقبة العمليات التجارية الروتينية، فإن دور مجلس الشريعة المركزي على مستوى 

أحكام شرعية عامة وواسعة )قائمة على المبادئ( ومراجعة عقود ومنتجات التمويل اإلسالمي الجديدة. يخدم االختصاص هو إصدار 

على النحو  IFIsمجلس الشريعة المركزي مصالح جميع أصحاب المصلحة من خالل ضمان تطبيق المؤسسات المالية اإلسالمية 

ذلك، سيساعد مجلس الشريعة المركزي في تسوية المنازعات من خالل تقديم الواجب للمعايير واللوائح والقرارات الشرعية. إلى جانب 

 توضيح وتفسير صحيح للشريعة في أي قضية خالفية تتعلق بالقانون التجاري اإلسالمي المعروض على محكمة أو هيئة تحكيم.

 

 الحالية واحتياجاتها. ضمان المراجعة الدورية للمعايير بحيث تعكس ديناميكيات السوق الثالثة:السياسة توصية 

من أجل ضمان أن تكون األسواق ديناميكية وفعالة وتنافسية ومبتكرة، يجب أال تكون عملية توحيد المعايير األساس المنطقي:  

صارمة. إن المراجعة الدورية للمعايير التي تعكس متطلبات الصناعة ستفيد جميع أصحاب المصلحة، ويمكن تحقيق ذلك من خالل 

 منصة خاصة )اجتماعات ودوريات وما إلى ذلك( لمناقشة القضايا ذات الصلة.تقديم 

 

 تعزيز األطر القانونية والتنظيمية واإلشرافية لخلق تكافؤ الفرص لجميع المشاركين في السوق. توصية السياسة الرابعة:

ياد الضريبي حتى ال يتم فرض ضرائب هناك حاجة لخلق مجال متكافئ لجميع المشاركين في السوق لضمان الحاألساس المنطقي: 

على المعامالت المالية اإلسالمية بشكل مختلف عن المعامالت التقليدية. باإلضافة إلى ذلك، فإن تبسيط الوثائق القانونية المتعلقة 

 بالتمويل اإلسالمي ومالءمة األطر القانونية والتنظيمية واإلشرافية سيجعل توحيد المعايير أكثر فعالية.

 

 تعزيز التنسيق فيما بين الهيئات التنظيمية ومع الهيئات الدولية المعنية بوضع المعايير. صية السياسة الخامسة:تو

يجب إنشاء نظام فعال للتعاون بين الوكاالت اإلشرافية لتنسيق تطوير المعايير وضمان امتثالها وتنفيذها. إن تطوير األساس المنطقي: 

 AAOIFIإلسالمية الدولية لوضع المعايير )مثل؛ هيئة المحاسبة والمراجعة للمؤسسات المالية اإلسالمية التواصل البناء بين الهيئات ا

وأي هيئة أخرى ذات صلة بوضع المعايير قد يتم  IIFMوالسوق المالي اإلسالمي الدولي  IFSBومجلس الخدمات المالية اإلسالمية 

رسات في التمويل اإلسالمي( والجهات التنظيمية الوطنية وتحسينها باستمرار؛ إنشاؤها في المستقبل لغرض توحيد المنتجات والمما

سيضمن التكيف السلس واعتماد المعايير الدولية للنظام البيئي الوطني. عالوة على ذلك، فإن التمثيل الكافي للبلدان األعضاء في 
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توجيهية الخاصة بكل بلد من أجل تكييف معيار محدد.  يمكن أن الهيئات الدولية لوضع المعايير سيكون شرطا  مسبقا  إلدراج المبادئ ال

يساعد إنشاء لجان عمل وبحث وطنية ودولية مخصصة للتنسيق والتوحيد الدولي، في تقليل االختالف وتحقيق قدر أكبر من االتصال 

ن اإلسالمي أن توفر منصة للتعاون من خالل سد الفجوة بين الجهات الفاعلة في الصناعة المحلية والدولية. يمكن لمنظمة التعاو

 والتنسيق ومناقشة األنشطة المتعلقة بتوحيد وتنسيق التمويل اإلسالمي وتقديم المساعدة المالية والتقنية في هذا االتجاه. ومن شأن هذه

وحيد /توافق المعايير، مع ت IFSIالمنصة أيضا  أن يساعد في تصميم خطط رئيسية استراتيجية لتطوير السوق المالي اإلسالمي الدولي 

وتوفير برامج التدريب والحوار بشأن السياسات للمنظمين. ويمكنها أيضا أن تؤدي دورا هاما في تسوية المنازعات فيما يتعلق بالمسائل 

عبر الحدود، وال سيما تحت رعاية مركز التحكيم التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي الذي  IFSIالمتعلقة بالسوق المالي اإلسالمي الدولي 

 1أنشئ حديثا في إسطنبول.

تطوير رأس مال بشري عالي الجودة من خالل تضمين الوحدات ذات الصلة بتوحيد المعايير في برامج /  األولى:السياسة توصية 

 ندوات، وإدخال برامج أكاديمية للتمويل اإلسالمي.منهج التعليم العالي، وإجراء التدريب وال

يعتمد نجاح التوحيد القياسي في التمويل اإلسالمي بشكل كبير على تنمية رأس المال البشري، ولهذا السبب يجب األساس المنطقي: 

د المعرفية. يجب تحديد الح في توسيع قدراتهم إعطاء األولوية للخبراء في التمويل اإلسالمي، مثل الشريعة والمحامين والمنظمين

ا وحدات التطوير المهني المستمر مع  األدنى من متطلبات التأهيل ألعضاء المجالس الشرعية االستشارية، ووجوب حضورهم أيض 

ديمية االتركيز بشكل خاص على المجاالت المتعلقة بتوحيد المعايير. كما أن تقديم وكالة اعتماد أكاديمية دولية "لترخيص" البرامج األك

للتمويل اإلسالمي في جميع أنحاء العالم، ليخدم احتياجات توحيد المعايير في الصناعة، باإلضافة إلى التأكد من أن خريجي التمويل 

 اإلسالمي لديهم المعرفة والمهارات والسمات المطلوبة في هذا المجال.

 

 :السياساتأدوات تحقيق توصيات 

 

وفي اجتماعاتها الالحقة، قد تتوسع مجموعة العمل في مجال السياسات المذكورة أعاله  للكومسيك:مجموعة عمل التعاون المالي 

 بطريقة أكثر تفصيال . 

في إطار تمويل مشاريع الكومسيك، يصدر مكتب تنسيق الكومسيك دعوة لتقديم مقترحات مشاريع كل عام.  تمويل مشروع الكومسيك:

كن للدول األعضاء المشاركة في مجموعات العمل تقديم مشاريع تعاون متعددة األطراف ليتم ومن خالل تمويل مشاريع الكومسيك يم

تمويلها من خالل منح من مكتب تنسيق الكومسيك. ولتحقيق توصيات السياسات المذكورة أعاله، يمكن للدول األعضاء استخدام 

لندوات، وبرامج التدريب، والزيارات الدراسية، وتبادل الخبراء، تسهيالت الكومسيك لتمويل المشاريع. وقد تشمل هذه المشاريع تنظيم ا

 وورشات العمل، وإعداد الدراسات التحليلية، وتقييم االحتياجات، والمواد/الوثائق تدريبية، وما إلى ذلك. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
islamic-of-olution/897458/organizationres-dispute-https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-لمزيد من التفاصيل، يرجى الرجوع إلى:  1
 istanbul-in-established-center-arbitration-cooperation 

https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-dispute-resolution/897458/organization-of-islamic-cooperation-arbitration-center-established-in-istanbul
https://www.mondaq.com/turkey/arbitration-dispute-resolution/897458/organization-of-islamic-cooperation-arbitration-center-established-in-istanbul
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